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Svensklärare –
högstadium och 

gymnasium
Språkvårdare –

tidigare 
medarbetare 
på Språkrådet

Lärarutbildare 
och 

lärarfortbildare

Forskare med 
intresse för 

skrivna texter –
och skrivande

Och förstås mycket 
annat: tonårsmamma, 

körsångare, 
samhällsmedborgare …



På den 
åtta meter långa
träbänken
var det förbjudet 
att sitta

För hur 
skulle det gå
om alla
elever
skulle sätta sig där
samtidigt



Så vad vill jag 
fylla mina 
pratbubblor 
med idag?

• Något om språklagen

• Något om ett spännande projekt i 
Norge

• Något om behovet att skapa rum för 
språkande

• Och till sist något om tillgänglighet –
och om utmaningar



Hur ska vi få kontakt med varandra?
• ”Homo sapiens erövrade 

världen framför allt tack vare 
sin unika språkförmåga” (s. 27)

• Vad kan vi som andra djur inte 
kan? Framför allt berätta. 
Konstruera fiktiva världar

• Vad gör språket så användbart? 
Få tecken, oändliga 
kombinationsmöjligheter







Hur ska man tänka kring språklagen?

• Språkligt medborgarskap: 
”vilka språkliga resurser
behöver varje medborgare
för att göra sig gällande i 
samhället?”

• Språkliga rättigheter – på
individ- och gruppnivå



Vem har ansvar för språkutvecklingen i skolan?

Vad måste en svensklärare – och varje annan lärare – kunna (och veta) för att ta 
ansvar för allas rätt till språk?

14 § var och en som är bosatt i Sverige ska ges möjlighet att lära sig, 
utveckla och använda svenska. Därutöver ska 1. den som tillhör en 
nationell minoritet ges möjlighet att lära sig, utveckla och använda 
minoritetsspråket, och 2. den som är döv eller hörselskadad och den som 
av andra skäl har behov av teckenspråk ges möjlighet att lära sig, utveckla 
och använda det svenska teckenspråket.

Den som har ett annat modersmål än de språk som anges i första stycket 
ska ges möjlighet att utveckla och använda sitt modersmål. 





Om eleverna stannar vid att bygga kunskap 

på det muntliga vardagsspråket riskerar de 

att utestängas från en naturvetenskaplig 

diskurs, och deras möjligheter att ta sig 

vidare till högre nivåer i ämnena beskärs. 

Skrivandet är ett sätt att bygga kunskaper, 

och en del av socialiseringen in i en miljö.

af Geijerstam 2006:161



Den som inte kan skriva har 
inte samma möjligheter att 
delta i samhället



• Låt elever skriva med flera 
olika syften

• Lär eleverna skrivandets 
hantverk

• Låt elever skriva för hand 
OCH på dator och lär dem att 
konstruera grammatiskt 
korrekta meningar

• Låt elever skriva mycket –
minst 60 minuter om dagen, i 
alla årskurser



En motsättning från UR:s program

Inte så bra

• ”Det är inte bara att lära sig 
detta i årskurs 1-3 och sen sätta 
dem med paddor”

• Konsekvens – träningen uteblir

Bra

• Låt elever lära sig alla bokstäver 
snabbt så att man tidigt kan 
komma igång med skrivande 
som blir meningsfullt

• Konsekvens – skrivandet blir 
resurs i alla ämnen



Lär eleverna skrivandets hantverk

Planera, skriva och revidera

Få lära sig skrivregler

Få öva och få respons

Få skriva olika texter i olika situationer så att man förstår att det är situationen som styr 
skrivandet

Få misslyckas och pröva igen – man lär sig inte en ny texttyp på ett försök!



Berättelse

Inledning – problem – lösning - avslutning

Faktatext



Praktiker som jag tror missgynnar skrivande

• Många läsuppgifter som bara kräver sökläsning
• Ska man upptäcka hur en text är strukturerad måste man läsa hela texter, och 

ibland få uppgifter som rör textens form

• Skrivuppgifter där man skriver alltför långa texter
• Varken lärare eller elever orkar med …

• Skrivuppgifter där man inte får respons på konkret nivå
• Det sker väldigt begränsad inlärning om man inte får veta vad man gjort fel

• Uppgifter – både skriv- och läsuppgifter – med otillräcklig avgränsning
• Avgränsning är bra både för arbetslust och möjlighet att strukturera. Jämför 

”skolmaten” och ”potatisen i våra skolluncher”



Men hur?



Två motpoler om språk

• Ett regelsystem

• Vad ska tas upp i undervisning?

• Vad är viktiga frågor?

• En resurs för 
meningsskapande

• Vad ska tas upp i 
undervisning?

• Vad är viktiga frågor?
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Den språkpolitiska pyramiden

• Svenska – ämne och språk

• Vi är alla språkpolitiker



Obest f singular Best f singular Obest f plural Best f plural

stol

fönstret

gårdar

cyklarna

koppen
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Vad alla kan göra!

• Läs texten – eller lyssna på presentationen – med elevens ögon och 
öron!

• Utgå inte från att allt är begripligt, jobba med begripligheten
• Gå igenom några nyckelord innan lektionen börjar/texten läses

• Ha en lista på tavlan med veckans ord – i alla ämnen!

• Sätt upp lappar i skolans lokaler – ord för möbler, mat, verktyg, tavlor …

• Hur kan vi jobba i musik, bild, slöjd och idrott så att det blir språkutvecklande?

• Var inte rädd för det enkla – hellre många frågor kring ett enkelt 
exempel än ett svårt exempel som man ”svävar högt över”



En enkel text räcker

• Hur stor är en enorm katt?

• Vad är brandgul? Är det skillnad 
på brandgul och orange?

• Vad är ett djurhem?

• Var ligger Chicago?

• Hur länge sedan är 1968 –
känner vi någon som levde då?

• Och vad är en hittekatt – finns 
ordet eller är det nytt? Kan vi 
också göra nya ord? …



Språkbadsidén – och människor som resurser

• Hur lär man sig språk?



Vad är tillgängligt språk?

• Dagens språkkrav som problem
• Få yrken – eller utbildningar som inte kräver avancerat språk

• Det ”akademiska” språket kommer tidigt i skolan

En tillgänglig skola kan vara en skola som bjuder in eleverna på den nivå där de 
är – men ansvaret måste förhandlas. Viktigt att tänka ”kontrakt” med eleverna; 
utbildning är som en chatt: båda parter måste bidra!



Tack för att ni har lyssnat!


