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Frågor på det?

Under föreläsningen har du möjlighet att skicka in frågor 
digitalt:

Gå in på:

slido.com/kompetento

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



Vem är jag och varför står 

jag här?
• Har jobbat som lärare inom Sundsvalls kommun sedan 2004

• Har haft olika kommunövergripande skolutvecklingsuppdrag 

parallellt med lärarjobbet under åtta år

• Blev tillfrågad att vara med på en satsning när Sundsvalls 

kommun skulle gå från värdskap till värdeskapande, med start 

våren 2014

• Gillar utveckling och utmaningar och allt som gör elevers 

vardag mer relevant, intressant och motiverande, så jag tänkte 

att DET ÄR KLART JAG VILL!



Huvudingrediensen under 

dagens föreläsning är att våga 

släppa in eleverna i 

planeringen av deras lärande



Hörru, Carro! Om du bara lägger till två 

grejer till det du ändå gör med dina 

elever i undervisningen kommer deras 

motivation att öka drastiskt, det finns 

forskning på det!

Martin Lackéus



Alltså…

… att jobba värdeskapande med sina elever 

är helt enkelt att göra det som ändå ska 

göras men att lägga till en liten knorr - man 

letar fakta utanför klassrummet under 

arbetets gång och hittar sig en mottagare 

utöver läraren och klasskompisarna då det 

är dags att leverera.



För mig var tanken bakom 

värdeskapande lärande dörren 

som behövde öppnas för att 

släppa in eleverna mer – Martins 

ord triggade mig att testa



Och vad var det jag redan gjorde då?

Försökte fylla 
lektionerna med 
engagerande 
innehåll utifrån 
den klass jag 
hade framför 
mig

• Mycket värdegrund

• Aktuella ämnen

• Syv i vid 
bemärkelse

• Inga läroböcker

• Superlokal 
grammatik, ibland 
på dialekt



Detta är ett väldigt 

tacksamt sätt att naturligt 

arbeta med kapitel 1 och 

2 i läroplanen på

Det får man mer eller mindre på köpet



Hur är det praktiskt möjligt 

som lärare att släppa på den 

egna kontrollen och låta 

eleverna vara mer 

involverade i 

undervisningens 

utformning?



Ungefär 

lika 

mycket av 

allt

Galen

-skap
tilltro

Prestige

-löshet

mod



Jag fattar inte vad du 

gnäller om, du gillar 

ju å jobba så där!

Kär kollega, om än inte just precis då



”Nu har jag slarvat bort 

pappret om Pär Lagerkvist, 

jag!”

”Då får du googla eller göra vad 

fasen som helst, jag ska gå och 

hämta Agda, jag. Vi börjar om fem 

minuter!”



Teamwork

över tid

Värde skapas 

utanför grupp/

lärare 

Aktivitets-

baserad 

feedback / 

uppföljning

Barn/ elev 

äger processen
Misslyckande 

uppmuntras

Kopplat till 

ämneskunskaper / 

förmågor Repetitiv 

process

Interaktion utanför 

grupp/klass/skola

Värdeskapandeprofilen



När släpper du in 

eleverna i 

planeringsprocessen och 

hur blir struktur och 

tydlighet röda tråden?



Barn/elev äger 

processen(till-

sammans med 

dig):
”Wow, kan man få läsa 

för en hel grupp?!”

”Jag vill gärna gå 

tillsammans med någon, 

funkar det?”

• Bolla med 

eleverna

• Fram med 

centralt innehåll 

och syfte

• Sätt ramarna 

tillsammans

• Se eleverna 

som resurser



Berätta 

om en idé 

och plocka 

fram 

läroplanen

Låt dem 

bestämma 

när 

arbeten 

ska in

Dissekera 

läroplanen 

ihop – vad 

gör vi?

Kan de vara 

med och 

bestämma 

redo-

visnings-

form?

De får 

dissa 

konstruk-

tivt

Bolla –

lyssna-

bolla 

tillbaka

Bolla med eleverna

Men det är 

du som håller 

i visselpipan!



Hur förmedlar du än mer 

tydligt vad du förväntar dig 

av eleverna?

Fram med centralt innehåll och syfte!

Våffö gö vi 

på detta 

vise?

Va mena råm 

egentligen?



Elevstyrt klassrum – hur 

utformar du en 

meningsfullare och 

inspirerande undervisning 

genom att lyssna mer till 

elevernas tankar och idéer?



I’m all ears

• Tjuvlyssnar

• Fångar upp 
idéer under 
processer

• Google-
formulärar

• utvärderar



Och när vi har bollat 

och förstått 

läroplanen…



Sätt ramarna tillsammans
• Bolla

• Snickra

• Presentera

• Finjustera

• Presentera igen

• Sedan kör ni



Se eleverna som resurser



Teamwork 

över tid:

• Att stötta varandra 

och hjälpa varandra 

är också teamwork

• (Tid är relativt)

• (En lektion kan räcka)

• (Man kan viga ett 

pass i veckan om man 

har möjlighet)

• (Ämnesövergripande 

för att möjliggöra) 

”Lärarna kallar det 

fusk, 9D kallar det 

teamwork”



Aktivitets-

baserad 

feedback/

uppföljning:

”Man lär ju ska ta av sig 

ytterkläderna och typ mössan när 

man läser för dom gamla…”

”Prata högt och extra tydligt måste 

man väl så klart göra…”

”Det är ganska svåra ord i sagor, då 

måste man kanske förklara en del 

av dem när man läser för de små?”

”Asså, jag har ju bara LEKT med 

småbarn tidigare, jag. Tänk om 

dom börjar grina när man läser? I 

den här boken dör det ju en… jag 

tror jag letar fram en ny bok.”

• 2 stars and 1 

wish

• Elevbedömning 

under arbetets 

gång

• Våga fråga 

varandra-klimat



Repetitiv 

process:
”Carro, seriöst… 

du kommer 

ALDRIG få mig att 

stå upp och göra 

något i det här 

klassrummet. 

ALDRIG!”

• Kom på

• Testa

• Få feed forward

• Trixa lite

• Gör igen

• Få feed forward

• Gör om och på’t

igen

• Att få filma kan 

vara befriande 



Kopplat till 

ämneskunskaper/förmågor:

Ja. Alltid. Allt vi gör är kopplat till läroplanen 

på ett eller annat sätt.



Misslyckande 

uppmuntras:

• Det är okej att 

ändra sig efter 

vägen

• (Vi kan inte veta 

att vi kommer 

skapa värde även 

om det är 

intentionen)

• Skapa ett 

tillåtande klimat

• (Ibland får man 

nobben)



Hur får du till ett tydligare 

och mer givande 

samarbete mellan dig och 

eleverna?



Genom att:

• Bygga relationer

• Våga testa

• Börja i det lilla och öka allt eftersom

Efter ett tag rullar det på av sig självt



Ta fem minuter till rörelse och reflektion



Och så lite fler spår av det där 

som gör att lärandet blir 

värdeskapande…

…eftersom känslorna gör tricket

och det blir viktigt när det är på 

riktigt vill vi göra något för 

någon annan och interagera 

utanför gruppen



Värde skapas 

utanför:

•grupp

• lärare



Från läsförståelse till roman



Sam - Jag har ingen 

historia, jag har ett liv
”Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna 
sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin 
förmåga att:

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika 
syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och 
sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

söka information från olika källor och värdera dessa.”

Lgr 11





Sam 
• Artikel i Tara blev 

läsförståelsetest

• Några svar fotades 
och skickades till 
Sams mamma på 
messenger –
vänskap  uppstod

• En vanlig fucking
människa

• Klassen anlitades 
av  mamma 
Camilla för att läsa 
igenom och 
redigera ett 
romanmanus 
innan det 
lämnades till  
förlag



Teamwork

över tid

Värde skapas 

utanför grupp/

lärare 

Aktivitets-

baserad 

feedback / 

uppföljning

Barn/ elev 

äger processen
Misslyckande 

uppmuntras

Kopplat till 

ämneskunskaper / 

förmågor Repetitiv 

process

Interaktion utanför 

grupp/klass/skola

Sam



Exempel från skolans övergripande mål och 

riktlinjer (Lgr11) som omsatts i praktiken 

genom arbetet med ”Sam”:

”2.1 NORMER OCH VÄRDEN
Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt 
samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk 
vardaglig handling.

Mål
Skolans mål är att varje elev
• kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på 
kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar 
samt personliga erfarenheter,
• respekterar andra människors egenvärde,
• tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt 
medverkar till att hjälpa andra människor,
• kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att 
handla också med deras bästa för ögonen, och
• visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.



Forts. exempel från skolans 

övergripande mål och riktlinjer:
Riktlinjer
Alla som arbetar i skolan ska
• medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, 
solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste 
gruppen,
• i sin verksamhet bidra till att skolan präglas av solidaritet mellan 
människor,
• aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av individer 
eller grupper, och
• visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet 
utgå från ett demokratiskt förhållningssätt.



Forts. exempel från skolans 

övergripande mål och 

riktlinjer:
Läraren ska
• klargöra och med eleverna diskutera det svenska samhällets 
värdegrund och dess konsekvenser för det personliga handlandet,
• öppet redovisa och diskutera skiljaktiga värderingar, uppfattningar 
och problem,
• uppmärksamma och i samråd med övrig skolpersonal vidta 
nödvändiga åtgärderför att förebygga och motverka alla former av 
diskriminering och kränkande behandling,
• tillsammans med eleverna utveckla regler för arbetet och samvaron i 
den egna gruppen, och
• samarbeta med hemmen i elevernas fostran och klargöra skolans 
normer och regler som en grund för arbetet och för samarbete.”



Centralt innehåll vi jobbar med:

”Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika 
medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras 
syften, avsändare och sammanhang.”

”Skönlitteratur för ungdomar […]från Sverige […] Skönlitteratur 
som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor[…].”

”Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur 
för ungdomar […]. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och 
personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.”

”Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt 
skiljer sig ifrån varandra.”



Forts. centralt innehåll:
”Beskrivande, förklarande […] till exempel tidningsartiklar […]. 

Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.”

”Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och 

dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med 

varandra, till exempel i tv-serier […].”

”Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper 

och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.”

”Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, 

med vem och med vilket syfte man kommunicerar.”

8/26 punkter i centrala innehållet för ämnet svenska.



Interaktion 

utanför:

• grupp

• klass

• skola

I skolans 

värld

Skolan 

är en del 

av 

världen



Så som i himlen

Elever i åk 9 intervjuar människor i 

utanförskap och berättar deras historier i 

sociala medier



”Vad sa du att ni skulle 

göra, sa du?!”

Tommy Ekeberg, min dåvarande rektor



Så som i himlen
• Jag hör intervju 

med Danny 

Saucedo och får 

en idé

• Bollar med 

eleverna, som 

behöver träna mer 

på att skriva

• Kontakt med olika 

verksamheter

• Intervjuer

• Skrivprocess

• Publicering på 

Facebook



[…] Innan jag intervjuade den här mannen var jag exalterad och 

taggad på att höra en historia om hur han hamnat i denna 

situation och att han vill göra något åt det, och att han ångrar 

sig.

Det han berättade under vårt samtal var inte det jag förväntat 

mig… Efter det här så börjar jag fundera på om det är så här 

hos de flesta hemlösa, för om det är så, så tycker jag det är 

väldigt tråkigt!! Jag tycker INTE att man kan skylla det man 

gjort fel på någon annan. Om man hamnat i denna situation och 

inte vill vara där så tycker jag att man kämpar för att komma ur 

den. […] 

Elev i åk 9 skriver argumenterade krönika, efter 

intervju med hemlös i Sundsvall, april 2016



Teamwork

över tid

Värde skapas 

utanför grupp/

lärare 

Aktivitets-

baserad 

feedback / 

uppföljning

Barn/ elev 

äger processen
Misslyckande 

uppmuntras

Kopplat till 

ämneskunskaper / 

förmågor Repetitiv 

process

Interaktion utanför 

grupp/klass/skola

Så som i himlen



Jag hoppas att du vill anta en utmaning -

hitta åtminstone en liten grej som du börjar 

med redan i morgon för att låta eleverna 

vara med och påverka planeringen av deras 

lärande.

Tack för att du lyssnade!

Vill du komma i kontakt med mig? Maila gärna till:

caroline.lorentzon@edu.sundsvall.se

mailto:caroline.lorentzon@sundsvall.se

