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samhälle 

Medvetandegör och sprider kunskap om 

den speciella inlärningsprocess som det 

innebär att tillägna sig ett andraspråk, 

Arbetar med alla skolformer - från förskola 

till vuxenutbildning
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Undervisning i fritidshemmet- inom områdena språk 
och kommunikation samt natur och samhälle av 

Skolinspektionen

• https://www.skolinspektionen.se/sv/Om-
oss/Press/Pressmeddelanden/fritidshemmens-
undervisningsuppdrag-osynligt/
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Utvecklingsområden

Fritidshemmets undervisning behöver i större utsträckning:

• Ge eleverna möjlighet att utveckla kommunikativa förmågor genom 
läsning, berättande och samtal om sina upplevelser.

• Ge eleverna möjlighet att använda digitala verktyg i sitt lärande.

• Stimulera eleverna till matematiska resonemang.

• Ge eleverna möjligheter att få ta del av närsamhällets och 
föreningslivets utbud.

• Ge eleverna möjligheter att fördjupa och bredda sina förmågor samt 
att arbeta i längre processer.
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Kommunikativ språkförmåga

Organisatorisk kompetens

Kunskap om språksystemet

Pragmatisk kompetens

Kunskap om språkanvändning

Formell språklig 
kompetens

Textuell 
kompetens

Funktionellk
ompetens

Sociolingvistisk 
kompetens

Uttal 
skrift

SyfteTextbygge Olika sociala
situationer 

GrammatikLexikon

Fritt efter Lindberg, Bachman & Palmer Caroline Bötrius



Om texter och genrer i Lgr 11

Förskoleklassen. Centralt innehåll:

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

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

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

Fritidshemmet. Centralt innehåll:

• Samtala, lyssna, ställa frågor samt 
framföra egna tankar, åsikter och 
argument om olika områden, till 
exempel etiska frågor och 
vardagliga händelser. 

• Samtala om olika typer av texter. 
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Basgenrer/texttyper
Typ av text Återgivande Berättande Beskrivande

Fakta

Instruerande Diskuterande/

Argumenterande

Syfte Att berätta vad som 

hänt

Att underhålla, 

förmedla kunskap

Att förmedla 

information

Att förklara hur 

något görs

Att övertala 

andra…

Struktur Orientering,

En serie händelser

Personlig 

kommentar

Orientering,

En serie händelser

Problem

Upplösning

Allmänna 

upplysningar

Karakteristik….

Målinriktat

Stegvisa moment

Personliga 

ställningstaganden

Argument och 

bevis…

Slutsats

Sammanlänk

-ande ord 

Tidsord

(först, sedan, 

därefter…)

Tidsord

(det var en gång, 

en dag, senare)

Förekommer 

vanligtvis inte

För det första, för 

det  andra..

För det första, för 

det  andra, 

därför, emellertid

Andra 

språkliga 

drag 

Dåtid

Beskrivande ord

Dåtid

Handlingsverb

Beskrivande ord…

Verben att vara

och att ha

Specifikt ordförråd

Verb som ger 

instruktioner

Språk för att 

övertyga…

(Gibbons )

Förklarande

Reder ut och förklarar 

företeelser/processer/

fenomen och varför de uppstår

Rubrik talar ofta om vad som ska 

förklaras och formuleras ofta som 

påstående eller fråga

Identifikation av fenomen (kort 

beskrivning)

Förklarande sekvens (lyser, 

värms upp)

Och, då som, så, när

dvs, med andra ord, 

Verb som beskriver

handling (lyser, värms upp, 

avdunstar

Passiv (värms upp)
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Hur sker interaktionen?
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Vilka böcker finns på ert fritidshem? 
När läser ni?
Hur läser ni? 
Hur ser miljön ut där ni läser?
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Tre viktiga punkter innan du använder en text

1. Vad du ska göra innan ni börjar läsa

2. Vad du och eleverna ska göra medan ni läser

3. Vad ni ska göra när ni läst klart 

Före, under och efter läsningen 
De aktiviteter som eleven deltar i innan en text ska läsas kan för andraspråkseleven vara av avgörande 

betydelse för hur väl texten kommer att förstås (Skolverket 2011:70)

95% av orden måste vi förstå för att kunna ta till oss texten
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återberättande



Spelar läsning någon roll?
Nio av tio ord vi använder har vi lärt oss från skriven 
text. 

En del barn kommer till skolan med 2000 timmars 
högläsning i bagaget och har som en följd därav ett större 
ordförråd än de elever som kommer med 50 timmars 
högläsning. 

En sjuåring har ett ordförråd på ca 8000-10 000 ord. 

En sjuttonåring som har läst och/eller lyssnat regelbundet 
till texter har ca 50 000 – 70 000 ord. 

En sjuttonåring som inte har läst/lyssna till texter har 
endast 
15 000 – 17 000 ord. 
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Litteracitet

Kunna förstå och använda sig av skriftspråket på ett sätt som krävs 
i det omgivande samhället och som är av värde för individen. Det 
innefattar förutom läsförståelse och skrivkunnighet även förmågan 
att använda tal, bilder och symboler i direkt eller indirekt koppling 
till skrift.

Liberg och Säljö: Greppa språket 2012:64
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Läsning

En automatiserad handling innebär att man kan göra två saker samtidigt. 
Vid automatiserad läsning tänker man t.ex. inte på hur man gör för att 

läsa, utan man ägnar den mentala energin åt att förstå texten. 
Avkodningsstrategier kan automatiseras men det kan aldrig läsförståelse. 

Den arbetar vi med hela livet, beroende på vilka texter vi möter.

(Barbro Westlund 2009:39)
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Skolverket- Läslyft

• https://www.skolverket.se/kompetens-och-
fortbildning/forskolepersonal/laslyftet-i-forskolan-1.259751

• https://www.skolverket.se/kompetens-och-
fortbildning/larare/laslyftet

https://www.skolverket.se/kompetens-och-fortbildning/larare/laslyftet


Skolverket-
språk- och kunskapsvecklande arbetssätt
• https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/artikelarkiv/grep

pa-spraket-1.144382

https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/artikelarkiv/greppa-spraket-1.144382


Skolverket- Flerspråkighet

• https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-
publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fsko
lbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D3905

• https://www.skolverket.se/skolutveckling/larande/nyanlandas-
larande/flersprakighet-som-resurs-1.266557

• https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-
omraden/matematik/relationer-larande/modersmalet-1.125655

• https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-omraden/spraklig-
kompetens/relationer-larande/spraklig-mangfald-en-resurs-for-alla-1.215135

https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http://www5.skolverket.se/wtpub/ws/skolbok/wpubext/trycksak/Record?k%3D3905
https://www.skolverket.se/skolutveckling/larande/nyanlandas-larande/flersprakighet-som-resurs-1.266557
https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-omraden/matematik/relationer-larande/modersmalet-1.125655
https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-omraden/spraklig-kompetens/relationer-larande/spraklig-mangfald-en-resurs-for-alla-1.215135
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Stöttning i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt
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Tack för att ni lyssnade 

caroline.botrius@gmail.com
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