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Under föreläsningen har du 
möjlighet att skicka in frågor digitalt.
Gå in på www.slido.com och uppge 
Event code: #Kompetento

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

http://www.slido.com/


Vardagsspråk och skolspråk

Bas
Vardagsspråk

Utvecklas till skolstart
Uttal

Grammatik
Berättarstruktur
Basordförråd

Formellt 
talspråk

Abstrakta
ord och 
begrepp

Allmänna 
akademiska ord

och uttryck

Ämnes-
specifikt

ordförråd

Skriftspråk

Utbyggnad
Skolspråk

Utvecklas hela livet



Situationskontexten –
från vardagsspråk till skolspråk

Fält – det man talar eller skriver om

Relation – relationen mellan talarna

Kommunikationssätt – skrivet eller talat språk

Missan katt kattdjur tamkatt/vildkatt däggdjur 

Curre Curt Curt Pettersson Herr Pettersson

Den bollen Jag vill ha bollen Kan jag be att få bollen

vardaglig

personlig

närhet

specificerad

opersonlig

distans



Kindenberg & Wiksten, Språkutvecklande NO-undervisning s.22

Vardagsspråket använder vi för att uttrycka vår konkreta 
förståelse av ett ämne. Det är informellt, muntligt, personligt, 

konkret och innefattar ett vardagligt ordförråd.

Skolspråket behövs för att uttrycka fördjupade kunskaper i ett 
ämne. Det är formellt, skriftspråkslikt, opersonligt, abstrakt och 

innefattar ett formellt ordförråd.

Ämnesspråket är ämnestypiska sätt att uttrycka sig i tal och 
skrift, med drag liknande skolspråket. Ordförrådet är 

specialiserat och ämnesspecifikt.



Högläsning



Språkutveckling

Andraspråkselever

BAS

UTBYGGNAD

Hemma
På gården
I förskolan

Uttal
Grammatik
Ordförråd
Samtalsstruktur
Berättarstruktur

Skriftspråk
Formellt talspråk
Specialordförråd

I förskoleklass
I skolan

UTBYGGNAD

BAS

Lärs in 
parallellt i 
skolan



Mönster i skolspråket



Mönster i skolspråket

När folk röjer mark för hus och vägar 
förändrar de miljön. De förstör skog och mark 
så att många djur blir av med sina boplatser. 
Fler hus och vägar kommer att förorena 
miljön ännu mer. En del djur har utrotats 
eftersom deras boplatser har förstörts.



Mönster i skolspråket: Yngre åldrar
När människor ska bygga nya hus och vägar måste de 
hugga ner träden i skogen. När träden försvinner har 
många djur ingenstans att bo. Fler hus och vägar gör 
också att luften blir smutsig. Eftersom miljön blir 
sämre kan djuren få svårt att leva där. Det kan gå så 
långt att vissa djurarter utrotas, det vill säga att de 
helt försvinner.

När folk röjer mark för hus och vägar förändrar de 
miljön. De förstör skog och mark så att många djur 
blir av med sina boplatser. Fler hus och vägar 
kommer att förorena miljön ännu mer. En del djur 
har utrotats eftersom deras boplatser har förstörts.

Beskriv hur språket har 
förändrats. Vad 

utmärker det språk som 
används?

www.slido.com
Event code: 
#Kompetento

http://www.slido.com/


Mönster i skolspråket: Yngre åldrar

När människor ska bygga nya hus och vägar måste 
de hugga ner träden i skogen. När träden försvinner 
har många djur ingenstans att bo. Fler hus och 
vägar gör också att luften blir smutsig. Eftersom 
miljön blir sämre kan djuren få svårt att leva där. 
Det kan gå så långt att vissa djurarter utrotas, det 
vill säga att de helt försvinner.

När folk röjer mark för hus och vägar förändrar de 
miljön. De förstör skog och mark så att många djur 
blir av med sina boplatser. Fler hus och vägar 
kommer att förorena miljön ännu mer. En del djur 
har utrotats eftersom deras boplatser har förstörts.

Vardagligt 
ordförråd Förklarar 

svåra ord



Mönster i skolspråket: Yngre åldrar
När människor ska bygga nya hus och vägar måste 
de hugga ner träden i skogen. När träden 
försvinner har många djur ingenstans att bo. Fler 
hus och vägar gör också att luften blir smutsig. 
Eftersom miljön blir sämre kan djuren få svårt att 
leva där. Det kan gå så långt att vissa djurarter 
utrotas, det vill säga att de helt försvinner.

När folk röjer mark för hus och vägar förändrar de 
miljön. De förstör skog och mark så att många djur 
blir av med sina boplatser. Fler hus och vägar 
kommer att förorena miljön ännu mer. En del djur 
har utrotats eftersom deras boplatser har förstörts.

Vi har blivit mer 
konkreta och skriver 
tydligare vem som 

gör vad



Mönster i skolspråket: Yngre åldrar
När människor ska bygga nya hus och vägar måste 
de hugga ner träden i skogen. När träden försvinner 
har många djur ingenstans att bo. Fler hus och vägar 
gör också att luften blir smutsig. Eftersom miljön blir 
sämre kan djuren få svårt att leva där. Det kan gå så 
långt att vissa djurarter utrotas, det vill säga att de 
helt försvinner.

När folk röjer mark för hus och vägar förändrar de 
miljön. De förstör skog och mark så att många djur 
blir av med sina boplatser. Fler hus och vägar 
kommer att förorena miljön ännu mer. En del djur 
har utrotats eftersom deras boplatser har förstörts.

Sambanden 
uttrycks tydligare 
och med vanliga 
konjunktioner.



Mönster i skolspråket: Yngre åldrar
När människor ska bygga nya hus och vägar måste 
de hugga ner träden i skogen. När träden försvinner 
har många djur ingenstans att bo. Fler hus och 
vägar gör också att luften blir smutsig. Eftersom 
miljön blir sämre kan djuren få svårt att leva där. 
Det kan gå så långt att vissa djurarter utrotas, det 
vill säga att de helt försvinner.

När folk röjer mark för hus och vägar förändrar de 
miljön. De förstör skog och mark så att många djur 
blir av med sina boplatser. Fler hus och vägar 
kommer att förorena miljön ännu mer. En del djur 
har utrotats eftersom deras boplatser har förstörts.

Även om man 
gärna är tydlig 
med vem som 

gör vad så 
förekommer 

passiv form på 
verben redan för 

yngre elever.



Hur förändras språket?

Språket för yngre åldrar
• Vardagligt ordförråd
• Konkret
• Fokus på personer och händelser
• Explicita samband, med vanliga 

konjunktioner som sambandsord
• Passiv form förekommer

Språket för äldre åldrar



Mönster i skolspråket: Äldre åldrar

När folk röjer mark för hus och vägar förändrar de 
miljön. De förstör skog och mark så att många djur 
blir av med sina boplatser. Fler hus och vägar 
kommer att förorena miljön ännu mer. En del djur 
har utrotats eftersom deras boplatser har förstörts.

Skogsröjning och bebyggelse resulterar ofta i 
ödeläggelse av de naturliga miljöerna för många 
lokalt förekommande arter. Det kan också leda till 
ökade föroreningar. Förlusten av naturliga miljöer 
har redan lett till utrotning av många djurarter.

Beskriv hur språket har 
förändrats. Vad 

utmärker det språk som 
används?

www.slido.com
Event code: 
#Kompetento

http://www.slido.com/


Mönster i skolspråket: Äldre åldrar

När folk röjer mark för hus och vägar förändrar de 
miljön. De förstör skog och mark så att många djur 
blir av med sina boplatser. Fler hus och vägar 
kommer att förorena miljön ännu mer. En del djur 
har utrotats eftersom deras boplatser har förstörts.

Skogsröjning och bebyggelse resulterar ofta i 
ödeläggelse av de naturliga miljöerna för många 
lokalt förekommande arter. Det kan också leda till 
ökade föroreningar. Förlusten av naturliga miljöer 
har redan lett till utrotning av många djurarter.

Ämnes-
specifika ord

Allmänna 
akademiska ord



Mönster i skolspråket: Äldre åldrar

När folk röjer mark för hus och vägar förändrar de 
miljön. De förstör skog och mark så att många djur 
blir av med sina boplatser. Fler hus och vägar 
kommer att förorena miljön ännu mer. En del djur 
har utrotats eftersom deras boplatser har förstörts.

Skogsröjning och bebyggelse resulterar ofta i 
ödeläggelse av de naturliga miljöerna för många 
lokalt förekommande arter. Det kan också leda till 
ökade föroreningar. Förlusten av naturliga miljöer 
har redan lett till utrotning av många djurarter.

Hur många verb 
är det i de olika 

texterna?



Mönster i skolspråket: Äldre åldrar
När folk röjer mark för hus och vägar förändrar de 
miljön. De förstör skog och mark så att många djur 
blir av med sina boplatser. Fler hus och vägar 
kommer att förorena miljön ännu mer. En del djur 
har utrotats eftersom deras boplatser har förstörts.

Skogsröjning och bebyggelse resulterar ofta i 
ödeläggelse av de naturliga miljöerna för många 
lokalt förekommande arter. Det kan också leda till 
ökade föroreningar. Förlusten av naturliga miljöer 
har redan lett till utrotning av många djurarter.

Hur många verb 
är det i de olika 

texterna?

7 st



Mönster i skolspråket: Äldre åldrar

När folk röjer mark för hus och vägar förändrar de 
miljön. De förstör skog och mark så att många djur 
blir av med sina boplatser. Fler hus och vägar 
kommer att förorena miljön ännu mer. En del djur 
har utrotats eftersom deras boplatser har förstörts.

Skogsröjning och bebyggelse resulterar ofta i 
ödeläggelse av de naturliga miljöerna för många 
lokalt förekommande arter. Det kan också leda till 
ökade föroreningar. Förlusten av naturliga miljöer 
har redan lett till utrotning av många djurarter.

Hur många verb 
är det i de olika 

texterna?

7 st

3 st

Vart har verben 
tagit vägen?



Mönster i skolspråket: Äldre åldrar

När folk röjer mark för hus och vägar förändrar de 
miljön. De förstör skog och mark så att många djur 
blir av med sina boplatser. Fler hus och vägar 
kommer att förorena miljön ännu mer. En del djur 
har utrotats eftersom deras boplatser har förstörts.

Skogsröjning och bebyggelse resulterar ofta i 
ödeläggelse av de naturliga miljöerna för många 
lokalt förekommande arter. Det kan också leda till 
ökade föroreningar. Förlusten av naturliga miljöer 
har redan lett till utrotning av många djurarter.

Hur många verb 
är det i de olika 

texterna?

Vart har verben 
tagit vägen?De har blivit 

nominaliseringar



Nominalisering

Nominalisering är när verbala uttryck omvandlas till substantiv.

T.ex.
Att dela in i grupper – gruppindelning

Att mobba någon på nätet – nätmobbning 

Det var många människor som förlorade sina bostäder när huset brann.

Husbranden ledde till flertalet bostadslösa.



Nominalisering

VERB (vad sker) SUBSTANTIV (saker eller begrepp)
röja röjning

bebyggelseändra
förstöra förstörelse
förlora (sina hem) förlust (av sin naturliga miljö)
förorena förorening
utrota utrotning



Mönster i skolspråket: Äldre åldrar

När folk röjer mark för hus och vägar förändrar de 
miljön. De förstör skog och mark så att många djur 
blir av med sina boplatser. Fler hus och vägar 
kommer att förorena miljön ännu mer. En del djur 
har utrotats eftersom deras boplatser har förstörts.

Skogsröjning och bebyggelse resulterar ofta i 
ödeläggelse av de naturliga miljöerna för många 
lokalt förekommande arter. Det kan också leda till 
ökade föroreningar. Förlusten av naturliga miljöer 
har redan lett till utrotning av många djurarter.

Hur många verb 
är det i de olika 

texterna?

Vart har verben 
tagit vägen?De har blivit 

nominaliseringar



Mönster i skolspråket: Äldre åldrar

När folk röjer mark för hus och vägar förändrar de 
miljön. De förstör skog och mark så att många djur 
blir av med sina boplatser. Fler hus och vägar 
kommer att förorena miljön ännu mer. En del djur 
har utrotats eftersom deras boplatser har förstörts.

Skogsröjning och bebyggelse resulterar ofta i 
ödeläggelse av de naturliga miljöerna för många 
lokalt förekommande arter. Det kan också leda till 
ökade föroreningar. Förlusten av naturliga miljöer 
har redan lett till utrotning av många djurarter.

Hur många verb 
är det i de olika 

texterna?

Vart har verben 
tagit vägen?

De har blivit 
nominaliseringar

Meningarna har blivit 
mer informationstäta 

med en massa 
information före och 
efter substantivet = 

utbyggd nominalgrupp



Nominalgrupp

En nominalgrupp består av ett kärnord och ett eller flera framförställda 
och efterställda ordgrupper som preciserar kärnordet. Kärnordet är 
vanligtvis ett substantiv eller pronomen men kan även vara ett adjektiv.

Förlusten av naturliga miljöer …



Nominalgrupp

beslut
ett beslut
ett riksdagsbeslut
ett par riksdagsbeslut
ett par riksdagsbeslut som påverkar befolkningen
ett par viktiga riksdagsbeslut som påverkar befolkningen
Bestämmare
Vilken?

Räknare
Hur 
många/mycket?

Beskrivare
Hur ser det ut?

Klassifikator
Vilken typ?

Ting
Vem eller vad?

Kvalifikator
Vilken särskild?

ett par viktiga riksdags- beslut som påverkar 
befolkningen



Vad spelar utbyggda nominalgrupper för roll 
för eleverna?
När man läser:
• kan det vara svårt att hitta huvudordet och att veta vad det handlar 

om
• kan det vara svårt att ”packa upp” all information som finns

När man skriver:
• hjälper utbyggda nominalgrupper en att beskriva och bestämma mer
• blir texten mindre ”pratig” och mer fokuserad
• blir texten mer abstrakt och opersonlig



Mönster i skolspråket: Äldre åldrar

När folk röjer mark för hus och vägar förändrar de 
miljön. De förstör skog och mark så att många djur 
blir av med sina boplatser. Fler hus och vägar 
kommer att förorena miljön ännu mer. En del djur 
har utrotats eftersom deras boplatser har förstörts.

Skogsröjning och bebyggelse resulterar ofta i 
ödeläggelse av de naturliga miljöerna för många 
lokalt förekommande arter. Det kan också leda till 
ökade föroreningar. Förlusten av naturliga miljöer 
har redan lett till utrotning av många djurarter.

Hur många verb 
är det i de olika 

texterna?

Vart har verben 
tagit vägen?

De har blivit 
nominaliseringar

Meningarna har blivit 
mer informationstäta 

med en massa 
information före och 
efter substantivet = 

utbyggd nominalgrupp



Mönster i skolspråket: Äldre åldrar

När folk röjer mark för hus och vägar förändrar de 
miljön. De förstör skog och mark så att många djur 
blir av med sina boplatser. Fler hus och vägar 
kommer att förorena miljön ännu mer. En del djur 
har utrotats eftersom deras boplatser har förstörts.

Skogsröjning och bebyggelse resulterar ofta i 
ödeläggelse av de naturliga miljöerna för många 
lokalt förekommande arter. Det kan också leda till 
ökade föroreningar. Förlusten av naturliga miljöer 
har redan lett till utrotning av många djurarter.

Hur många verb 
är det i de olika 

texterna?

Vart har verben 
tagit vägen?De har blivit 

nominaliseringar

Meningarna har blivit 
mer informationstäta 

med en massa 
information före och 
efter substantivet = 

utbyggd nominalgrupp

Den
det



Mönster i skolspråket: Äldre åldrar

När folk röjer mark för hus och vägar förändrar de 
miljön. De förstör skog och mark så att många djur 
blir av med sina boplatser. Fler hus och vägar 
kommer att förorena miljön ännu mer. En del djur 
har utrotats eftersom deras boplatser har förstörts.

Skogsröjning och bebyggelse resulterar ofta i 
ödeläggelse av de naturliga miljöerna för många 
lokalt förekommande arter. Det kan också leda till 
ökade föroreningar. Förlusten av naturliga miljöer 
har redan lett till utrotning av många djurarter.

De har blivit 
nominaliseringar

Meningarna har blivit 
mer informationstäta 

med en massa 
information före och 
efter substantivet = 

utbyggd nominalgrupp

Kan ni se en 
riktigt lång 

nominalgrupp? 
Och en kort?



Mönster i skolspråket: Äldre åldrar

När folk röjer mark för hus och vägar förändrar de 
miljön. De förstör skog och mark så att många djur 
blir av med sina boplatser. Fler hus och vägar 
kommer att förorena miljön ännu mer. En del djur 
har utrotats eftersom deras boplatser har förstörts.

Skogsröjning och bebyggelse resulterar ofta i 
ödeläggelse av de naturliga miljöerna för många 
lokalt förekommande arter. Det kan också leda till 
ökade föroreningar. Förlusten av naturliga miljöer 
har redan lett till utrotning av många djurarter.

De har blivit 
nominaliseringar

Meningarna har blivit 
mer informationstäta 

med en massa 
information före och 
efter substantivet = 

utbyggd nominalgrupp

Kan ni se en 
riktigt lång 

nominalgrupp? 
Och en kort?



Hur förändras språket?

Språket för yngre åldrar
• Vardagligt ordförråd
• Konkret
• Fokus på personer och händelser
• Explicita samband, med vanliga 

konjunktioner som sambandsord
• Passiv form förekommer

Språket för äldre åldrar
• Ämnesspecifikt ordförråd
• Abstrakt
• Fokus på abstrakta begrepp (nominaliseringar

är vanliga)
• Informationstätt med utbyggda 

nominalgrupper
• Underförstådda samband och samband som 

uttrycks med verb



Individuell reflektionstid 5 minuter

• Hur ser språket ut i de texter 
du använder med eleverna?

• Hur ser språket ut i de texter 
du skriver med eleverna?

• Hur arbetar du med att 
”packa upp” språket, få 
eleverna att förstå och 
använda det?



Hur kan vi lägga upp ett 
arbetsområde för att få eleverna att 
gå från vardagsspråk till skolspråk?



Instruktion till programmering i åk 2

En instruktion visar på tillvägagångsättet för att uppnå ett specifikt mål

Struktur
• Rubrik, talar om målet
• Material, ofta i listform
• Tillvägagångssätt, ofta i punktform

Fas 1 Bygga upp 
kunskap inom 

ämnesområdet

Fas 2 Studera 
texter inom 

genren för att få 
förebilder

Fas 3 Skriva en 
gemensam text 

- modellera

Fas 4 Skriva en 
text individuellt 

eller i par



Programmera i ScratchJr



Det språkliga kontinuumet

Prova sig fram

Nej, ta den! Lägg den 
där! Ja, så!

Vardagsspråk
Muntligt
Situationsbundet

Skolspråk
Skriftligt
Distans



Berätta och visa för varandra

Berätta och visa!
Hur gjorde ni 

programmeringen? 
Varför? 

Para ihop par 
grupper som får 

redovisa för 
varandra.



Det språkliga kontinuumet

Prova sig fram Berätta och visa

Nej, ta den! Lägg den 
där! Ja, så!

Vi kom på att vi kunde 
skriva fem här för att få 
den att gå fram fem 
steg istället för att ta 
fem block.

Vardagsspråk
Muntligt
Situationsbundet

Skolspråk
Skriftligt
Distans

Eleverna berättar hur 
de programmerat och 
visar för ett annat par.



Ämnesspecifika ord/begrepp

Expertord

Sprajt
Scen

Programmeringsblock
Skript

Koordinater
Rotera



Lärarstödd redovisning

• Har formen av ett samtal 
• Hjälp eleverna 
• att hitta de rätta orden och 
• att omformulera sitt vardagliga språk till ett mer skolspråkligt, ämnesspecifikt 

språk
• Uppmuntra men hjälp inte för mycket
• Ta inte över! Prata inte för mycket!
• Förläng väntetiden, ge flera tillfällen att omformulera
• ”Vad hände då?” ”Kan du något annat ord för det?” ”Kan du förklara lite till?” 

”Det här går ju bra!”



Lärarstödd redovisning

Expertord

Sprajt
Scen

Programmeringsblock
Skript

Koordinater
Rotera

Läraren stöttar eleverna att 
använda de ord, begrepp och 
fraser som finns på listorna.

Sambandsord

resulterade i  
eftersom

ytterligare
i förhållande till

i stället för

Fraser

En sak vi funderade 
på var…

En slutsats vi kan dra 
är… 

Om vi istället hade…



Tala som ämnesexperter utan att visa

• Försök tala som 
ämnesexperter och berätta om 
er programmering utan att 
peka och visa 
programmeringen.

• Ta hjälp av ordlistan och 
fraserna

• Låt sedan en person i gruppen 
spela in detta i Flipgrid med 
tanken att de som inte kan se 
programmeringen ska förstå.

Flipgrid



Det språkliga kontinuumet

Prova sig fram Berätta och visa Tala som en
ämnesexpert

Nej, ta den! Lägg den 
där! Ja, så!

Vi kom på  att vi kunde 
skriva fem här för att få 
den att gå fram fem 
steg istället för att ta 
fem block.

Istället för att använda 
fem programmerings-
block för att flytta åt 
höger fick vi vår sprajt 
att gå fem rutor åt 
höger när vi skrev fem i 
flytta åt höger blocket. 

Vardagsspråk
Muntligt
Situationsbundet

Skolspråk
Skriftligt
Distans

Eleverna redovisar 
med stöd av 
planschen för 
expertord och 
lärarens stöttning.



Instruktionens struktur



Verb i imperativ



Skriva gemensam instruktion



Skriva egna instruktioner



Det språkliga kontinuumet

Prova sig fram Berätta och visa Tala som en
ämnesexpert

Skriva

Nej, ta den! Lägg den 
där! Ja, så!

Vi kom på  att vi kunde 
skriva fem här för att få 
den att gå fram fem 
steg istället för att ta 
fem block.

Istället för att använda 
fem programmerings-
block för att flytta åt 
höger fick vi vår sprajt 
att gå fem rutor åt 
höger när vi skrev fem i 
flytta åt höger blocket. 

1. Klicka på symbolen 
för att ta fram 
koordinatsystemet.

2. Dra rörelseblocket 
flytta åt höger till 
programmerings-
området.

3. Ändra siffran ett i 
blocket till fem.

4. Klicka på blocket

Vardagsspråk
Muntligt
Situationsbundet

Skolspråk
Skriftligt
Distans



Testa varandras instruktioner



Hur är språket vid de olika aktiviteterna...

– Programmera
– Berätta och visa
– Tala som ämnesexpert 

utan att peka och visa
– Skriva

• Förstår man vad som sker om man bara hör och 
inte ser programmerandet?

• Vad kan man säga om ”stilen” på språket?
• Kan man säga något om hur meningarna är 

formulerade?
• Användes många ämnesspecifika begrepp eller 

var det ett vardagligt ordförråd?
• Hur förändras språket i de olika aktiviteterna?
• Är några moment mer vardagsspråkliga, 

skolspråkliga och ämnesspråkliga?



Muntligt
Närhet
Vardagligt ordförråd

Skriftligt
Distans
Ämnesspecifika 
ord och begrepp

TALSPRÅKLIGT SKRIFTSPRÅKLIGT

Vardagsspråk Skolspråk

Kontinuum från tal till skrift



Litterat tal

Tala Skriva

Litterat tal



Det språkliga kontinuumet

Prova sig fram Berätta och visa Tala som en
ämnesexpert

Skriva

Nej, ta den! Lägg den 
där! Ja, så!

Vi kom på  att vi kunde 
skriva fem här för att få 
den att gå fram fem 
steg istället för att ta 
fem block.

Istället för att använda 
fem programmerings-
block för att flytta åt 
höger fick vi vår sprajt 
att gå fem rutor åt 
höger när vi skrev fem i 
flytta åt höger blocket. 

1. Klicka på symbolen 
för att ta fram 
koordinatsystemet.

2. Dra rörelseblocket 
flytta åt höger till 
programmerings-
området.

3. Ändra siffran ett i 
blocket till fem.

4. Klicka på blocket

Vardagsspråk
Muntligt
Situationsbundet

Skolspråk
Skriftligt
Distans

Litterat tal



Litterat tal

• Är längre sekvenser där elever utvecklar sina tankar
• Innehåller ämnesspecifika begrepp
• Innehåller mer ”skriftspråkliga” formuleringar och fraser
• Bär mycket av informationen i språket och inte i situationen (dvs att 

det är situationsobundet/kontextreducerat/explicit)
• Eleverna använder det för att redogöra, förklara, argumentera, 

resonera, motivera, utveckla…

Gibbons, P (2018), Stärk språket, stärk lärandet



Hur konstruerar man uppgifter med litterat 
tal?
• Uppgifter som engagerar
• Ett kognitivt utmanande innehåll
• Ger tid för förberedelse (tänka, skriva, prata)
• Strukturerar uppgifterna så att det blir längre inlägg från de som 

deltar
• Ser till att man tvingas synliggöra resonemang
• Ser till att man måste uttrycka sig explicit
• Sätter fokus på språk som bör och kan användas



Det språkliga kontinuumet

Prova sig fram Berätta och visa Tala som en
ämnesexpert

Skriva Läsa

Nej, ta den! Lägg 
den där! Ja, så!

Vi kom på att vi 
kunde skriva fem 
här för att få den 
att gå fram fem steg 
istället för att ta 
fem block.

Istället för att 
använda fem 
programmerings-
block för att flytta 
åt höger fick vi vår 
sprajt att gå fem 
rutor åt höger när 
vi skrev fem i flytta 
åt höger blocket. 

1. Klicka på symbolen 
för att ta fram 
koordinatsystemet.

2. Dra rörelseblocket 
flytta åt höger till 
programmerings-
området.

3. Ändra siffran ett i 
blocket till fem.

4. Klicka på blocket

Genom att skriva 
siffran fem i flytta åt 
höger blocket 
istället för att 
använda fem block 
efter varandra 
förflyttas sprajten
fem rutor åt höger i 
koordinatsystemet. 

Vardagsspråk
Muntligt
Situationsbundet

Skolspråk
Skriftligt
Distans



Planera undervisningen så att eleverna rör sig mellan 
skolspråk och vardagsspråk. Är ämnet nytt kan det vara bra 
att gå från vardagsspråk till skolspråk. Börja alltså inte med 

abstrakta texter utan jobba mot dem så att eleverna får 
uppleva, samtala och skriva innan läsning.



Tack för i dag!

karin.pettersson@andrasprak.su.se


