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Frågor?

Under föreläsningen har du möjlighet att skicka in frågor digitalt.

Gå till på slido.com/kompetento 

Gilla andras frågor som du tycker är intressanta för större chans att de 
tas upp och blir besvarade 



Vem är Jenny 
Edvardsson?

• Läsande lärare

• Författare

• Föreläsare

• Doktorand i pedagogiskt arbete 
(skönlitteratur och naturvetenskap)

• Adjunkt i utbildningsvetenskap vid 
Högskolan Kristianstad



Böcker



Elevers skrivande

• Unga i dag skriver mer än någonsin förr 
MEN skrivandet består inte alltid av långa 
texter utan ofta av punktuppställningar, 
förkortningar och chattspråk.

• I skolan krävs att eleverna kan:
• skilja på genrer och texttyper (berättande 

kontra argumenterade text), 
• formulera sig i löpande text (fullständiga 

meningar och korrekt skriftspråk),
• skriva längre texter och 
• förstå lärarnas frågor



Att kunna läsa och skriva
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En språkutvecklande undervisning

Digital kompetens i svenskundervisningen (Edvardsson, 2020, s. 20)

INNEHÅLL

SPRÅK

SPRÅKANVÄNDNING



3 viktiga grundprinciper

1. Undervisa genom sammanhang (kontextuellt stöd)
• utgå från vardagliga sammanhang och vardagsspråk, konkretisera, 

visualisera och åskådliggöra

2. Främja språkanvändningen (språklig interaktion)
• låta eleverna använda språket genom att tala, samtala, skriva, fråga, 

skapa …

3. Ge språkligt stöd (språkligt stöd)
• stötta med fraser och sambandsord, visualisera, mallar, bilder, konkret 

material



Texter i skolan

•Två huvudtyper av texter  - skönlitteratur och faktatexter

• Skönlitteratur (berättande och återgivande genrer)

• Faktatexter (beskrivande, förklarande, instruerande och 
diskuterande/argumenterande genrer)



Likheter i uppbyggnad/struktur

• Skönlitterära texter:
• Inledning/orientering

• Ett händelseförlopp med en 
inbyggd komplikation, en 
upplösning och

• En avslutning med en utvärdering 
eller sensmoral

• Faktatexter:
• En inledning, 

• Huvuddelen (själva 
huvudbudskapet) och 

• En avslutning

INLEDNING – HUVUDDEL - AVSLUTNING



Skillnader

• syfte
 
• språkliga drag 

• hur innehållet presenteras



Engagemang för skrivande 

•När eleven känner sig sedd och bekräftad

•När det skapas stimulerande skrivmiljöer 

•När det finns stöd, stimulans och anpassning

Hur skapar man engagemang för skrivande? 



I klassrummet: Cirkelmodellen

Se Digital kompetens i svenskundervisning (Edvardsson, 2020, s 22)

1
Kartlägga elevernas kunskaper
Få kunskap om texttypen
Läsa texter och prata om dem

2
Närläsa en text
Plocka isär texten
Undersöka språkliga drag, struktur 
och syfte

3
Skriva tillsammans
Använda stöttning

4
Skriva på egen hand
Använda stöttning



Fas 1: Undersök och prata om texttypen

Texten är hämtad från,
http://mediekompass.se/lektionstips/trana-pa-insandare/

http://mediekompass.se/lektionstips/trana-pa-insandare/


Fas 2: Vilka delar består texten av?

Undersökande samtal:
• Bikupor/par
• Smågrupper
• Helklass



Fas 2: Stöd vid närläsning av en text



Fas 3: Hur skriver man ett…?

Språklabb: 
•Vad händer om jag byter ut 
arbete mot jobb?



Fas 3: Skriv tillsammans



Fas 3: Skriv tillsammans



Fas 4: Individuellt skrivande

Berättande text – en saga



Fas 4: Individuellt skrivande

Stötta med skrivmall



Fas 4: Individuellt skrivande

Stötta med börjor



Fas 4: Individuellt skrivande

•Arbeta med kamratrespons (blir en läranderesurs och ett verktyg för 
elevers skrivutveckling)



Några avslutande tips

• Ge tid för att öva upp skrivflödet

• Arbeta med skrivandet på flera olika sätt

• Låt eleverna skriva olika texttyper (skriv i alla ämnen)

• Arbeta med processkrivning

• Låta eleverna samskriva med andra (exempelvis genom cirkelmodellen)

• Träna eleverna i att skriva kvalitativa texter under en begränsad tid (t.ex. under en 
lektion eller ett provtillfälle)



För att bli bra skribenter behöver 
eleverna öva sig i att skriva men 

också läsa texter 
av alla de slag.



Frågor?



Kontaktuppgifter
• Mobil: 070-2009838

• Epost: frokenje@gmail.com

• Instagram: @jennypedagog

• Twitter: @jenny_pedagog

• Facebook: https://www.facebook.com/JennyEdvardssonJE

• Blogg: www.jennyedvardsson.blogspot.se
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Tack för att ni lyssnat!


