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Språk, teknik & lärande i synergi
1. Digitala språkstöd och effekter på språk- och skrivlärande
– Metoder för datorbaserad textgranskning utifrån skolbarns behov
– Språkgranskningsstrategier och texthandlingar i digitala miljöer

Språkgranskning

2. Språkande och kommunikativa strategier

– Skolbarns språkbruk och kommunikation i skolan och ny media (sociala medier)
– Nyanländas språkande med mobilen för integration

3. Literacy och textkompetenser i dagens medielandskap

Skriftspråkande

Multimodalt

– Multimodalt meningsskapande, undervisning och bedömning
meningsskapande
– Modell för (ämnes)didaktisk design i nordisk samverkan
– Meningsskapande och didaktisk design i flexibla, digitala lärmiljöer i nybyggda skolor
– Digitala (text)kompetenser i styrdokument, forskning och lärarutbildning
Didaktisk design

Rik och multimodal medielandskap
Olika resurser – Olika potential för lärande
Digital kompetens en demokratifråga
Utbilda morgondagens medborgare
En adekvat digital kompetens
Språkliga, kommunikativa, kritiska, ansvarstagande
Komplext och mångfacetterat
Påverkan på skolans praktik, ämnen

Teknologin till skolan

undervisning om datorn

undervisning genom IT

undervisning om och
med tekniken

Datorer introduceras mitten på 80-talet

Fokus förflyttas till pedagogiken

Åter fokus på tekniken

Fokus på tekniken och inköp av datorer

Elever och lärare har tillgång

Skapa och läsa kod, programmera
Kritisk förhållningssätt
Etisk och ansvarsfull användning

Esselte Compis, 1983

Digitalisering och skolan
• Mycket fokus på mätning, förbättringar
– Mer undervisning för mindre pengar effektivisering

Skolan satsar på
läsplattor för att lyfta
eleverna i svenska
och matte.

• Enbart tillgång på teknologi ingen garanti
– ökad användning
– “ny” undervisning

• Tidskrävande och komplext
– Förutsättningarna för kunskapsutveckling har
förändrats
– Utpröva tekniken direkt i klassrummet och
planera undervisningen i relevanta
läraktiviteter
Lokala Nyheter Stockholm,
1 december 2020

Paddorna är en del
av skolans satsning
för att öka
resultaten.

Trender, digitala klyftor
• Skolan väljer resurser
• Digitala klyftor uppstår mellan
erfarenheter barn och unga gör
– i skolan
– utanför skolan

• Förr om ojämn tillgång till tekniken
– Socio-ekonomiska faktorer

• Idag vad man gör med tekniken
– Ojämn erfarenhet av vad man kan använda
den digitala tekniken till
– Ojämn erfarenhet av att ta till sig information

Digital kompetens (DigComp) – 5 kompetensområden
“set of knowledge, skills, attitudes,
strategies and awareness which are required
when ICT and digital media are used to perform
tasks, resolve problems, communicate, manage
information, collaborate, create and share
content, and build knowledge in an effective,
efficient and adequate way, in a critical, creative,
autonomous, flexible, ethical and a sensible form
for work, entertainment, participation, learning,
socialization, consumption and empowerment”
(Ferrari, 2012, p. 3).

Förändringar digital kompetens i Styrdokument
Dagens elever lever i ett alltmer digitaliserat samhälle.
Regeringen beslutat om förändringar i styrdokumenten för grundskole-, gymnasie- och vuxenutbildning.

Adekvat digital kompetens
2019
2018 Revidering av skolans
styrdokument
2017 Hur Sverige blir bäst i världen
på att använda digitaliseringens
möjligheter (Skr. 2018/18:47)
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Förändringar i undervisning
Processer

Processer
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Lärarstyrt
Privat och individuellt
För läraren och klassen
Begränsad bearbetning
Begränsad feedback, scaffolding

Mer elevstyrt
Publikt och kollaborativt
Ofta för autentiskt syfte och publik
Iterativ bearbetning
Mer feedback, scaffolding

Källor

Källor

• Tryckta källor

• Tryckta källor och on-line
• Elevproducerade källor
• Audio/video dokumentation

Produkter

Produkter

• Textprodukter främst uppsatser
• Presentationer (Powerpoint)

• Genrerikare
• Multimediala produkter

Förändringar i …

Merchant, 2008, s. 752-754

FORMAT

ANVÄNDNING

TEKNIK

Texters design
- se, höra, känna,
navigera, delta
- flytande, kollaborativa,
interaktiva

Kommunikationsbehoven
- organiserar idéer, tankar
och kunskap

Teknologins affordanser
- Skärmens storlek,
tangentbord

- nätverka, samarbeta
- ha en digital identitet

- Delade dokument
- Materialiteten, touch

FOU1807

Att läsa och skriva digitalt
Design och användning
• Short-text, long-text, conversational, interactive writing
(Pennington 2013)

• Digitalt medierat samhälle kräver uppmärksamhet på
meningsskapande som en materiell, social och textuell
praktik (Bezemer & Kress, 2016; Kucirkova, 2019)
• Hantera många fler och olika resurser (Bearne, 2009)
Möjligheter till anpassning och deltagande
• anpassa gränssnittet: textstorlek, bakgrundsfärg, ljusstyrka
• att få texten uppläst
• lägga till eget innehåll i form av texter, illustrationer, ljud
(Rasmusson, 2014; Tattersall Wallin & Nolin, 2020)

Bild: Malin Hoelstad / SvD / TT

Digitala arenor i skolan
Wiki
•
•
•
•
•
•

Autentisk och publik
Kollaborativ
Iterativ bearbetning
Multimodal
Mer och synligare feedback och stöttning
Avancerade och reflektiva textstrategier

Sofkova Hashemi, S. (2013)

Skolprojekt i wiki
•
•
•
•
•
•

För läraren och klassen
Individuell
Iterativ process
Multimodal
Enstaka respons och korrektiv feedback
Expansion med ny information och redigering

Digital teknik som medveten resurs i kontexten
Nya resurser kräver ny pedagogik och ändrade
uppfattningar (Fullan, 2007)

Socio-materiell appropriering av digital teknologi

• Användning av nya material:
läroplansmaterial och teknologi
• Nya undervisningsmetoder: nya
undervisningsstrategier och aktiviteter
• Förändrade uppfattningar:
pedagogiska antaganden och teorier

• systematisk och kritisk förståelse för den
sociala och materiella kontexten

Mål

(Orlikowski & Scott, 2008; Bielaczyc, 2006)

Pedagogik

Organisation

Sofkova Hashemi & Cederlund (2017)

Gränsöverskridande Nordisk Undervisning
2011-2014 projektgnu.wordpress.com
Syfte: co-design av innovativa undervisningsdesign med online resurser
Fokus: 18 klasser åk 4 -9, 13 skolor i Danmark, Norge, Sverige
Lena Pareto, Maria Spante, Sylvana Sofkova Hashemi, Mona Tynkkinen, Maria Svedäng, Louise
Peterson, Kurt Wicke, Sara Willermark, m.fl.

DILS

Digitala arenor i läs- och skrivpraktiker i grundskolans tidigare år
2012-2015 dilsprojektet.wordpress.com
Syfte: digitaliseringens påverkan på tidigt läs- och skrivlärande och undervisning
Fokus: 4 lärare , 82 elever från åk 1 till åk 3; 3 skolor med 1-1 satsningar
Sylvana Sofkova Hashemi, Peter Andersson, Katarina Cederlund

Digital praktik i flexibla klassrum, didaktisk design i samverkan
2020-2023 www.gu.se/forskning/digiflex
Syfte: att studera flexibla rumsliga och digitala ramar och resurser i undervisningen
Fokus: åk F-9, textkompetenser, digitala läromedel, didaktisk design, inkludering
Sylvana Sofkova Hashemi, Maria Spante, Anna Maria Hipkiss, Pernilla Andersson Varga, Martin
Tallvid, Mats Widigsson

Skrift: lista/berättar
Bild: en sak i listan
Ljud: läser upp

DILS

Symmetri

Bild: vatten/vattenkran
Skrift: Den vhöer vatten
Ljud: ”Jag lärde den att
dricka vatten med munnen”

Texten expanderar
Sofkova Hashemi (2017)

Rymdberättelse, åk 2
Vad behöver rymdvarelse veta för att klara sig här på jorden

Sida
1

Bild

Skrift

Ljud

2-3

Den vhöer vatten

”Jag lärde den att dricka
vatten med munnen.”

4-5

Jag lede den masaod

”Jag lärde den massa nya
ord.”

6-7

Jag lede
Rymden

den

museal. ”Jag lärde den massa,
massa nya saker av
rymden.”

8-9

”Jag lärde den att den
behöver kläder för att inte
frysa ihjäl sig.”

10

”Jag lärde den hur den ska
gunga på en gunga.”

11

DILS

dilsprojektet.wordpress.com

Jag lededen matsal hete
data.
Slut.

Läraren:
Erik:
Nelly:
Läraren:
Erik:
Läraren:
Nelly:
Läraren:

Oj hann ni läsa den?
Nej
Nej
Hur kan man göra då då?
Pausa <pausar instruktionen vid den skrivna texten>
Precis <nickar instämmande>
Ska man läsa den texten?
Det kanske är bra att du vet vad det står i alla fall,
eller vad tror du?
Nelly:
Hm
Läraren: Tänk om hela förklaringen stod där.
Sofkova Hashemi (2018)

DILS

Detta är på riktigt,
direkt påverkan på
vad de skriver.
Ämnet

Språk och
kultur

• Diskussion kring samtalet generellt
• Vad har du tagit reda på/lärt dig

• Ordens betydelse
• Kolla upp stavning
• Upptäcker olikheter i språk (t.ex. inga svenska vokaler i
engelska)
• Kamraters kulturella ursprung

Kommunikativa
strategier

• Strategier för tilltal
• Strategier för att upprätthålla och utveckla samtalet
vidare

Netikett och
säkerhet online

• Anonymitet
• Artighet

Svårt att arbeta
med om du inte
har något praktiskt
att utgå ifrån.

SÖDER

NORR

VÄSTER

DILS

Ramfaktorer, Mervärde
Höginkomstområde
1 tvåspråkig

ELEVER

Låginkomstområde
Alla SvA

Internet
Eget konto

ARRANGEMANG

Västerskolan

Övningar, Dagbok, Rita

Rita

Ordbehandling

Ordbehandling, Presentation, BookCreator, Email, Twitter

Ordbehandling, Chat

Rita
Ordbehandling, Blogg

Rita
Ordbehandling, Presentation, BookCreator, Email, Twitter

Dagbok, Rapporter,

Rita

Tankekarta
Ordbehandling, Tankekarta,
Presentation

Ordbehandling, Blogg

Söderskolan

1

Övningar, Dagbok, Rapporter

2

Dagbok, Rapporter

UNDERVISNING
Sofkova Hashemi & Cederlund (2017)

Internet
Eget konto

Norrskolan

Termin

3

Internet
Ej eget konto

Höginkomstområde
1 SvA

Fokus: Process, Genre
Digital agenda
Konventionell pedagogik
Papper & penna förutsättning
à Sekventiellt

Fokus: Kommunikation
Digital pedagogik (ASL)
Ordbehandling (skrift)
à Effektivt substitut

skriftbaserat
skärmbaserat

Fokus: Mångfald text och medier
Autonomi, ansvar
Digital pedagogik (ASL)
Digital spridning
à Kritisk användning

Lärare, Elever, Teknik och Pedagogik i samspel
Mål med digital teknik

Förståelse för
undervisningssituationen
Skrivpedagogik

Tekniska
förutsättningar

Handlingsutrymme
Lärar-elev kontroll

Elevernas förkunskaper
och behov

Sofkova Hashemi & Cederlund (2017)

Didaktisk Design
Ökande komplexiteten i lärmiljöer gör det svårt
att planera och förutsäga hur undervisningen
kommer att utvecklas i klassrummet:
• vad ska eleverna lära sig (innehåll),
• hur ska de lära sig det (metodik) och
• varför detta innehåll och denna metod för dessa elever?
(syfte och mål).

Ett större sammanhang utifrån frågor kring:
• vilken teknik ska användas
• interaktivitet i fysiska och virtuella rum
• när du ska undervisa och var

Didaktisk Design

en undervisningssekvens om 3 till 10 lektioner utvecklas med
specifika lärandemål och en detaljerad planering över genomförande

Design som teknisk rationalitet
(instrumentell)

Design som samtal om situationen
(reflekterande)

• Rationell problemlösning genom att
applicera rätta medel för att nå målet
• Quick-fix
• Föreskrivande riktlinjer och guider

• Lärare och forskare
• Aktiva designkonversationer
• Granskning och (om)ramning av egen
undervisning
• Ömsesidigt samspel mellan praktik,
teori och forskning
• knowing-in-action, reflection-in-action,
reflection-on-action

à Begränsad syn

Herbert A. Simon (1973, 1996)

Donald Schön (1983, 1987, 1992)

Projektdesign: Design-Based Research (DBR)
• I samverkan lärare och forskare
systematiskt och noggrant bygga
förståelse för och studera konsekvenser av
de införda förändringarna i skolans lärmiljö
för elevers utveckling
• genom att designa, analysera och förfina
innovativa förändringar i undervisningen i
autentiska klassrumsmiljöer
• en iterativ process med interventioner i
upprepade cyklar
Design-Based Research Collective (2003)
McKenney & Reeves (2012/2019)

Hitta gemensamma nämnare
Ämne: mål

Läroplan

Läroplan

Kunskaper och
förmågor

Läroplan

EU: Key
competences

Digitalt samarbete utmanas
Synchronous / Asynchronous designs

2018-03-14

Internet trafik: belastningsmönster

Undervisningsmodeller
• Konstruera en lösning
– Bestäm en uppgift tillsammans
– Parallellt arbete med uppgiften lokalt i klassen
– Asynkron eller synkron delning och/eller
utvärdering av resultat

• Konstruera uppgift och dela
– Skapa en uppgift till varandra
– Dela och tolka med nytt innehåll eller i ny form
– Synkron utvärdering av resultatet

Miljöbeskrivningar
Elevernas uppgift:
Ni ska hitta likheter och skillnader i våra
nordiska språk genom att skriva en
miljöbeskrivning med en beskrivande och
förklarande text. Grupperna byter sedan
beskrivning med varandra och
tolkar/översätter den genom att bygga
upp den i MinecraftEdu.
Ni kommer sedan att få jämföra era
miljöbeskrivningar med tolkningarna i ett
samtal i Adobe Connect.

Centralt innehåll årkurs 4-6
* Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av
regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande
ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader
och likheter mellan dem. Vilka de nationella
minoritetsspråken är.
* Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska
uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar,
miljö och personbeskrivningar samt dialoger.
* Beskrivande, förklarande, instruerande och
argumenterande texter.
Kunskapskrav
* Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra
enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan
samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga
likheter och skillnader mellan svenskan och
närliggande språk.
* Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll
och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig
variation. I texterna använder eleven grundläggande regler
för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss
säkerhet. De berättande texter eleven skriver innehåller
enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.

1.
2.
3.
4.

Beskriva
Dela
Tolka
Utvärdera

Visuella val:
•
•

Språkliga strategier:
•
•
•

Läsa
Lyssna
Översätta

Teckna
3D-gestalta

Samarbete – hur organisera?
• Du ska tillsammans med din
kamrat forska om Danmark
• Två datorer
– två skärmar, en text?

Eleverna skriver en text på varsin
skärm
– parallellt och kooperativt
elevsamarbete

Digital teknik som resurs i lärande
Forska om Danmark

• Individ och produkt
• Kunskap (re)produceras
• Effektivt verktyg

Miljöbeskrivningar

• Samarbete och process
• Kunskapsgenerering
• Resurs i lärande

Strategier i undervisning över 3-års tid
Kollaborativa och multimodala design
som verktyg för tänkande

TEAM A, åk 4-6
AKTIVITETER

RESURSER

DESIGN

STRATEGI

Mötesteknik för kollaborativa
onlinemöten i klassrummet

TEAM B, åk 7-9

Didaktisk Design i flexibla rumsliga och digitala lärmiljöer
• Att förstå rummet och teknikens roll i
undervisningen och för elevers lärande
– vad erbjuds som innehåll,
– vem erbjuds att delta och
– hur innehåll och deltagande erbjuds

21st century skills (OECD)

Undervisning utifrån flexibla och digitala förutsättningar
• Dynamisk, socio-spatial interaktion
– hybrida (blended) lärmiljöer

• Elev-centrerad pedagogik
– eleven utvecklar och driver sitt eget lärande
– elevens val var och hur lära sig
– tillgång till teknologier för att stötta/underlätta lärande

• Flexibel och adaptiv pedagogik
– läraren större flexibilitet förflytta sig/röra sig i rummet
– ge eleverna ett personligt anpassat stöd
Kariippanon, Cliff, Lancaster, Okely, Parrish (2019)

Om Rymden, åk 2-3: Rum & Resurser

Texter, modaliteter & meningsskapande
Film om planeter

Svar på frågor om planeter

Se och lyssna på texten

VERBAL(TAL)

Se på filmer

AUDIOVISUELLT

Läsa faktablad

VERBAL(SKRIFT)

Återberätta

VERBAL(TAL)

Skriva svar på frågor
• Skriva med digitala verktyg

VERBAL(SKRIFT)

Söka bilder på Internet
• Söka & värdera information

VERBAL(SKRIFT)
VISUELL

Rita/Skapa med papper, färg

VISUELL,
SPATIELL etc.

• läraren/talsyntes som läser högt

Talsyntes i ”kontoret”

Ritar planeternas ordning

Dollar Street, åk 5: Rum & Resurser

Texter, modaliteter & meningsskapande (så här långt)
Film om planeter

Talsyntes i ”kontoret”

Svar på frågor om planeter

Ritar planeternas ordning

Resonera, formulera och
skriva om begrepp

VERBAL(TAL/SKRIFT)
VISUELL

Söka, sortera och analysera
information

VERBAL(TAL/SKRIFT)
VISUELL

Se på film (populär fakta)

AUDIOVISUELLT

Välja och bestämma

VERBAL (SKRIFT)
VISUELL

Gestalta

KROPPSLIGT
SPATIELLT etc.

Reflektera

VERBAL(TAL/SKRIFT)

Inramning, relationer och tillgänglighet
• Digitala praktiker som får ta plats
• Dialogisk undervisning varvas med
enskilt/grupparbete
– Distinkt framsida
– Linjär design

• Förhandling om rum

Kontrollerad:
baserat på aktivitet

Fri:
baserat på elevens val

– Eleven förflyttar sig (aktivitet, kompis)
– Läraren planerar för ytor
– Läraren ger aktivt ifrån sig kontroll över
var och hur eleverna arbetar

• Ämnes- och schematekniska krockar

Didaktisk Design: Tanketärningar
Ökande komplexiteten i lärmiljöer gör det svårt att
planera och förutsäga hur undervisningen kommer att
utvecklas i klassrummet:
• vad ska eleverna lära sig (innehåll),
• hur ska de lära sig det (metodik) och
• varför detta innehåll och denna metod för dessa elever? (syfte och
mål).

Ett större sammanhang utifrån frågor kring:
• vilken teknik ska användas
• interaktivitet i fysiska och virtuella rum
• när du ska undervisa och var

Att identifiera mervärdet i kombinationen av delarna.
Att förstå handlingsutrymmet och ramfaktorer.

Sofkova Hashemi & Spante, 2016

Kollaborativ undervisning i digital skolmiljö. Gleerups.

Digitalt lärande en demokratifråga
• Förändringar i rum och resurser kräver ny pedagogik, nya
uppfattningar
–
–
–
–

Varierad och öppen hybrid undervisning som stöttar relationsbygge
Olika grad av spatial flexibilitet och interaktion
Förstå erbjudande och hitta MERVÄRDE
Läraren som tydlig resurs i lärande

• Risk att elever lämnas att välja

– Elever möter skilda sätt med rum och teknik i undervisningen
– Elever behöver själva navigera och lära
– Balans mellan struktur och fri utforskning

Ø Kvalité i utbildning:

Ur Läraren 2020

Ø Säkra handlingsutrymme – förståelse för kontexten, medvetna didaktiska val
Ø Lärare och lärarutbildare i behov av kunskap, utrymme och tid
Ø Forskning och skola behöver utveckla former för samverkan
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