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Syfte och effektkedja
• Delmål: Ökad medvetenhet kring betydelsen av språk- och 

kunskapsutvecklande arbetssätt.

• Mål: Pedagoger inom samtliga ämnen på Bikupan arbetar med ett 
språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (vt 2022).



Effektkedja
• Re su r se r
• Gemensam lektionsstruktur.
• Gemensamma mappar i Google Drive där 

material delas. Begreppslistor, anpassat 
material m.m. 

• Gemensam läsning av Stärk språket, stärk 
lärandet, Pauline Gibbons.

• Föreläsning av Jesper Ersgård. Samt 
gemensam läsning av hans bok De fem 
stora. 

• Kommungemensamma konferenser kring 
Svenska som andraspråk.

• Studiehandledare på somaliska, arabiska 
och tigrinja.

• Akt ivit e t e r
• Ämneskonferenser, arbetsplatskonferenser, 

arbetslagskonferenser

• Utökar de gemensamma mapparna i Google Drive 
där material delas. 

• Användande av samma/gemensamma material för 
att öka likvärdigheten mellan 
grupperna/klasserna.

• Att vi jobbar ämnesövergripande t.ex. Hållbar 
utveckling, Antiken/litteraturhistoria. Sv/eng.

• Lektionsbesök
• Presentera arbetet vid arbetsplatskonferenser. 
• Elevintervjuer
• Utifrån Stärk språket, stärk lärandet” har alla 

under vt 22 genomfört någon 
aktivitet/lektionsuppgift där språk- och 
kunskapsutvecklande arbetssätt varit i fokus. 
Vilket redovisades v. 18 i ämnesgrupper.



Effektkedja
• Re su lt a t
• Gemensamt förhållningssätt 

kring språk- och 
kunskapsutvecklande arbetssätt.

• Jobbar med stöd utifrån 
forskningen.

• Ökad likvärdighet.
• Kollegiet har ett okonstlat 

förhållningssätt till språk- och 
kunskapsutvecklande arbetssätt 
och använder det i sin 
undervisning på ett självklart 
sätt.

• Ökad förståelse hos eleverna.

• Effe k t e r / m å l
• Alla ämnen ska arbeta med ett 

språk- och kunskapsutvecklande 
arbetssätt. 



Vad är ett språk- och 
kunskapsutvecklande arbetssätt
• Språket och ämneskunskaperna utvecklas parallellt.
• Fokusera på ett språk som eleverna kan använda för att förstå och 

uttrycka ett visst ämnesinnehåll.

• Undervisning som utgår från elevernas tidigare erfarenheter och 
kunskaper.

• Undervisning som kännetecknas av meningsfullhet, höga förväntningar, 
kognitivt utmanande uppgifter samt ett tillåtande klimat.

• Att eleverna i undervisningen ges stort talutrymme samt många och 
varierade möjligheter till interaktion, i hel klass och i mindre grupper.

• Att eleverna erbjuds rik stöttning utifrån förutsättningar och behov.

• Ofta förknippas det med andraspråkselevers språkutveckling. Men det 
gynnar alla våra elever.    



Klassrumsbesök, exempel på hur 
vi jobbar.
• Begreppslistor – eleverna jobbar själva med att söka rätt betydelse. Eleverna 

jobbar tillsammans i par, grupp och/eller helklass.

• Material från Internet på andra språk. T.ex. Sveriges riksdag. Många 
myndigheter och organisationer erbjuder gratis material på flera språk. 
(Spara allt material i Driven, vi delar med oss)

• Visa exempel på det eleverna ska göra. T.ex. hur en talkshow fungerar.

• Visa instruktionerna för uppgiften på tavlan. Gå igenom punkt för punkt, 
förklara vad de innebär.

• Fetmarkera, färgmarkera betydelsefulla ord och fraser. Gå igenom 
gemensamt igenom vad de betyder.

• Ger exempel på användbara fraser.



Klassrumsbesök, exempel på hur 
vi jobbar.
• Film och därefter genomgång. Eller tvärtom. Repetition. Tydligt förklarat 

med hjälp av bilder.
• Gemensam återkoppling.
• Mallar och matriser.

• Instuderingsfrågor som knyter an till film och genomgång.

• Involvera klassen genom att de svarar och kommenterar under genomgång. 
Engagera dem.

• Bildstöd – Inprint

• Eleverna förklarar för varandra.

• Studiehandledare.



Cirkelmodellen





Vad säger eleverna
• Digitala hjälpmedel - översätta, skriva, lyssna, titta på filmer.

• Hjälp från lärare - enklare förklaringar t.ex. instruktioner, vad ord 
betyder.

• Hjälp av annan personal - stöd att läsa upp, anteckningar, skriva ner 
svar på prov. 

• Studiehandledare.

• Klasskamrater - förklara, hjälpa varandra.

• Glosor, begreppslistor.

• Bra med färdiga mallar.

• Vill att lärarna upprepar/repeterar.



• Vi kan  se  a tt kollegie t jobbar språk- och  
kunskapsu tvecklande .

• Medve tenhe ten  kring språk- och  kunskapsu tvecklande  
a rbe tssä tt har öka t och  vi se r förde la rna .

• Ökad likvärd ighe t.

Önskat/uppfyllt resultat



Vilket resulterar i:
• Eleverna  de lge r varandra  kunskaper = kunskaperna  

b lir b redare  och  d jupare
• Fle r e leve r kla ra r p rov.
• Eleverna  b lir m er sjä lvständ iga .
• Använder äm nesspecifika  ord /begrepp  (vilke t ingår i 

vissa  kunskapskrav).
• Trygghe t a tt kunna  använda  begrepp  vid  

skrivuppgifte r och  kla ra r dessa  bä ttre .
• Enklare  a tt m untligt kom m ente ra  och  d isku te ra .
• Aha-uppleve lse r. Känner a tt de  lycka ts. Positiva  

reaktioner.
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