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Språk och kommunikation

O Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna 
tankar, åsikter och argument om olika områden 
som är bekanta för eleverna, till exempel etiska 
frågor och vardagliga händelser.

O Samtala om innehåll och budskap i olika typer 
av texter.

O Berättande texter, sakprosatexter och texter 
som kombinerar ord, bild och ljud.

O Bokstäver och andra symboler för att förmedla 
budskap.



O Rim, ramsor och andra ordlekar.

O Digitala verktyg och medier för 

kommunikation.

O Säker och ansvarsfull kommunikation, även 

i digitala sammanhang.

O Ord och begrepp som uttrycker behov, 

känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och 

yttranden kan uppfattas av och påverka en 

själv och andra.

Språk och kommunikation



Skapande och estetiska 
uttrycksformer

O Skapande genom lek, bild, musik, dans, 
drama och andra estetiska uttrycksformer.

O Olika material, redskap och tekniker för att 
skapa och uttrycka sig.

O Tolka och samtala om innehåll och budskap 
i olika estetiska uttryck.

O Digitala verktyg för framställning av olika 
estetiska uttryck.







”Undervisningen ska 
syfta till att främja 
elevernas fantasi, 

inlevelse och 
förmåga att lära 

tillsammans med 
andra genom lek, 

rörelse och 
skapande med 

estetiska 
uttrycksformer samt 

med utforskande 
och praktiska 
arbetssätt.”

Lgr11 s.20
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Meningsfullt lärande?

EPA
Enskilt Par Alla



Elevernas intresse

”Undervisningen ska ta 

sin utgångspunkt i 

elevernas behov och 

intressen …, men också 

kontinuerligt utmana

eleverna vidare genom 

att inspirera till nya 

upptäckter och 

kunskaper.”
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Delaktighet och 
inflytande

”I undervisningen ska 
eleverna ges möjlighet 

att utveckla 
förtrogenhet med 

demokratiska principer, 
arbetssätt och 

processer genom att de 
får utöva inflytande och 

ta ansvar i 
verksamheten.” 

Lgr 11 s. 20



Mål



Vår syn på lärande

O Barnens inre drivkraft och nyfikenhet

O I samspel med andra









Spår





Röda tråden



Geometriska objekt



Love Löv-spår i skogen









Matteteater
dubbelt och hälften
udda och jämna tal







Storyboards



Storyboards



Biljettgruppen



Scenograferna



Kostymörerna



Skådespelarna



Skriftspråkande



Filminspelning







Filmpremiär



Röda matta och Posering



Skål!



Autografskrivning





”Undervisningen ska 

uppmuntra och 

utmana eleverna att 

pröva egna och 

andras idéer, lösa 

problem och omsätta 

idéerna i handling.”

Lgr11 s.20



Vilka effekter har vi sett?

O Stor drivkraft och engagemang hos barnen

O Barnen använder kompisars kunskaper och 
kompetenser för att lära sig.

O Barnens ansvarstagande och det 
entreprenöriella lärandet utvecklas. 

O Barnens förmåga och lust till att skriva är 
stort.

O Nya konstellationer mellan barnen skapas

O Inkluderande arbetssätt

O Gruppstärkande
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Kontakt

klara.wikenmo@vastrahisingen.goteborg.se

karolina.nygren@vastrahisingen.goteborg.se
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