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Innehåll
X

Vad är ”Språksprånget”?

X
Vilka tankar ligger bakom

 m
odulen ”Skriftlig 

produktion och interaktion”?

X
Ö

versikt över m
odulens olika om

råden och delar

X
Innehåll och upplägg i de olika delarna

X
Tidsplan när det gäller publicering på Skolverkets 
hem

sida

X
Tankar och idéer, frågor?



X
Sam

tliga
(100 %) uppgav

att
de inte

fått
betald

utbildning
i m

ålsspråkslandet
de 

senaste
fem

åren.

X
20 (69 %) uppgav

att
de fått

äm
nesrelaterad

fortbildning
m

edan
8 

(28%) svarade
nej



Vad är Språksprånget?
X

Språksprånget är en del av en nationell satsning som
 

initierats av Skolverket för att lyfta de m
oderna språken

https://w
w

w
.skolverket.se/skolutveckling/kom

petensutv
eckling/sprakspranget---kom

petensutveckling-for--larare-
i-m

oderna-sprak
X

Syfte:
X

U
tveckling av undervisningen genom

 kollegialt 
lärande

X
Tillgång till aktuell klassrum

snära forskning
X

O
lika m

oduler m
ed fokus på 1. m

untlig produktion och 
interaktion, 2. skriftlig produktion och interaktion, 3. 
interkulturell kom

petens och 4. receptiva färdigheter



H
ur ska m

aterialet användas?

X
Kom

petensutveckling inom
 lärarlag m

ed handledning av en 
sam

talshandledare

X
Varje m

odul (1-4) innehåller 8 delar som
 kan läsas fristående från varandra

X
På arbetstid (kom

petensutvecklingstid) (ansvariga: rektor och huvudm
an)

Förslag från Skolverket:

1: Träff varje vecka –
16 gånger per term

in, 2 m
oduler per läsår

2: Träff varannan vecka –
8 gånger per term

in, 1 m
odul per läsår

3: Träff varje m
ånad –

4 gånger per term
in, 4 delar i en m

odul per läsår

X
Skolverket erbjuder handledarutbildningar

X
M

aterialet är fritt tillgängligt



M
odell för kollegialt sam

tal till en del 
(1-8)  (jfr Läslyftet)

A: individuell förberedelse, 60 m
in (läsa en artikel, 

se på film
inspelning, lyssna på ljudfil) 

B: kollegialt arbete, 90 m
in

C: undervisningsaktivitet

D
: gem

ensam
 uppföljning, 45-60 m

in



Tankar bakom
 M

odulen ”skriftlig 
produktion och interaktion”

X
D

idaktiska principer –
teoretisk förankring och praktisk 

inriktning av m
aterialet: vad –

hur -
varför som

 
ledprincip

X
Svensk och internationell forskning om

 språkinlärning 
och skrivandet

X
Konkreta förslag på hur lärare kan jobba m

ed olika 
om

råden från åk 6 till vuxenutbildning

X
Reflektionsuppgifter som

 öppnar för kollegialt 
sam

arbete kring undervisningsplanering



M
odulens olika om

råden och delar
O

m
råde 1: A

tt skriva på ett m
odernt språk

D
el 1: Språk-

och skrivutveckling

D
el 2: Textkom

petens: Att skriva olika texter

O
m

råde 2: Skriftlig interaktion och digitala m
edier

D
el 3: Att skriva individuellt och i grupp

D
el 4: Att skriva i en digital m

iljö

O
m

råde 3: A
tt skriva för att lära

D
el 5: Att utveckla ordförråd och gram

m
atik

D
el 6: Processkrivning

O
m

råde 4: Feedback och bedöm
ning

D
el 7: Elevanpassad feedback –

m
öjligheter och begränsningar

D
el 8: Elevrespons –

elevers sam
arbete i skriftlig produktion



D
el 1 Språkutveckling och skrivutveckling

X
H

ur blir våra elever bra skribenter? Förslag på arbetssätt och 
didaktiska tips

X
G

enerella drag i elevers språk-
och skrivutveckling i ett 

främ
m

ande språk: 

Vad kan vi förvänta oss av våra elever och hur kan vi hjälpa dem
 

att utveckla ett m
er kom

plext, sam
m

anhängande och korrekt 
språk i sina texter?

X
Verktyg för att kartlägga elevers utvecklingsnivå

X
Skrivutveckling och skrivprocessen i ett L3 (jfr m

ed tidigare 
språk (L1, L2 engelska)

X
Styrdokum

ent som
 utgångspunkt för elevers textproduktion



D
el 2 Textkom

petens: Att skriva olika texter
X

O
lika texttyper och deras funktioner. H

ur kan elever utveckla 
textkom

petens i olika textgenrer? –
beskrivande, berättande, 

argum
enterande

X
Från situationsbundna vardagsnära texter till 
inform

ationstäta sakliga texter

X
Vilka krav ställer olika texttyper på elevers språkliga och 
kognitiva förm

ågor?

X
Explicit skrivundervisning: Att väcka m

edvetenhet för olika 
texttyper och språkliga uttrycksm

edel

X
H

ur kan m
an konkret arbeta m

ed olika texttyper i 
undervisningen? Förslag och didaktiska tips



D
el 3 Att skriva individuellt och i grupp

X
Arbetsform

er och uppgifter som
 främ

jar elevers skrivande 
individuellt sam

t i interaktionen m
ed andra elever

X
H

ur kan det individuella skrivandet stärkas m
ed hjälp av 

par-
och grupparbete?

X
H

ur kan m
an integrera individuella arbeten och 

grupparbeten i undervisningen?

X
Förslag på uppgifter för olika nivåer



D
el 4 Skriva i en digital m

iljö

X
Att skriva i digitala m

edier: D
atorn, m

obilen 
och plattan som

 skrivredskap

X
Att jobba m

ed digitala verktyg

X
Att skriva inom

 sociala m
edier: chatt, w

ikis, 
diskussionsforum

 

X
Blandade arbetsform

er i klassrum
m

et och 
digitalt

X
U

ppgifter som
 passar olika nivåer



D
el 5 Att utveckla ordförråd och gram

m
atik

Skrivandets roll för elevers inlärning av ordförråd och 
gram

m
atik

X
M

ånga forskare hävdar att ord lärs in i 
frekvensordning.. Vilka faktorer påverkar egentligen?

X
Fokus på övningar i uppgifter i skriftlig produktion, 
fokus på gram

m
atik och ordförråd sim

ultant.

X
Konkreta förslag på skrivuppgifter m

ed fokus på form
 

för olika nivåer



D
el 6 Processkrivning
X

Processkrivning är inte nytt m
en har i Sverige främ

st tilläm
pats i 

svensk-
eller engelskundervisningen. 

X
Vi kom

m
er här att ge konkreta förslag på arbetssätt som

 innebär 
att m

an kan arbeta m
ed processkrivning på ett tidseffektivt 

sätt. 

X
Elever får skriva en text i flera om

gångar, får kom
m

entera 
varandras texter i grupp (checklistor) och arbeta om

 dem
 för att 

slutligen läm
na in sin text till läraren.

X
Processkrivning är elevaktiverande och skapar en m

edvetenhet 
om

 språket, hur det används och hur m
an gör när m

an skriver. 
Kan tilläm

pas inom
 alla äm

nen och på alla stadier, såväl på 
nybörjarnivå som

 på m
er avancerad nivå. 



D
el 7 Elevanpassad feedback

X
Vad ger lärare feedback på i elevers texter?

X
Varför ger lärare feedback?

X
Vad förstår elever av lärares feedback?

X
Vilka förändringar kan feedback ge på elevers 
skrivande?

X
H

ur använder lärare feedback för bedöm
ning av 

elevtexter?
(Form

ida, N
ationalencyklopedin)



D
el 8 Elevrespons/Peer review

X
H

ur skiljer sig kam
ratrespons från lärarens feedback?

X
Vilka fördelar har kam

ratrespons?

X
O

lika form
er av kam

ratrespons

X
Vilka förväntningar är rim

liga ur ett elev-
och 

lärandeperspektiv?

X
H

ur kan kam
ratrespons im

plem
enteras i undervisningen?



Tidsplan för publicering

X
2019-05-09

G
ranskningsm

öte (del 1-4) på 
Skolverket
2019-05-10

G
ranskningsm

öte (del 5-8) på 
Skolverket

X
2019-08-15

Inläm
ning av reviderad version av 

m
inst fyra delar

X
2019-08-22

Inläm
ning av slutversion för 

publicering av m
inst fyra delar

X
2019-09-15

Inläm
ning av reviderad version av 

resterande delar



Tankar och idéer, frågor?

M
ejla gärna:

Christina.rosen@
lnu.se


