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Vem är Jenny 
Edvardsson?

• Läsande lärare

• Författare

• Föreläsare

• Bloggare

• Adjunkt i utbildningsvetenskap vid 
Högskolan Kristianstad



Böcker
Böcker på gång…
Metafor 3

En bok om skönlitteratur 
och värdegrundsarbete i 
skolan

Ett kapitel i en bok om 
språklig sårbarhet



Min föreläsning i punktform

• Hur gör jag konkret för att skapa goda relationer?

• Förväntningar och autentiska uppgifter

• Så arbetar jag med modellering och stöttning

• Formativ bedömning

• Våga reflektera över din egen undervisning!



Lärande och undervisning – min utgångspunkt

• Ett sociokulturellt perspektiv (socialt samspel och stöttning)

• Ett relationellt perspektiv (elever i inte med svårighet)

• Alla elever ska kunna delta och vara delaktiga

Om relationellt perspektiv se Jonas Aspelin. Om sociokulturellt perspektiv se Lev Vygotskij



Att skapa goda 
relationer

Alla vill:

• få känna sig sedda och bekräftade

• få lyckas

• få känna sig delaktiga och vara med i 
gänget

• kunna påverka

• bli förstådda, accepterade och 
lyssnade på

• undvika att bli utpekade



Mina tips för att skapa goda relationer

• Hälsa varje dag och varje lektion

• Skapa struktur vilket i sin tur skapar trygghet:
• lektionerna inleds och avslutas på liknande sätt, 

• eleverna vet vad de ska göra och vem/vad de ska vända sig till

ClassroomScreen Google Classroom



• Se varje elev, varje lektion

• Vara tydlig och konsekvent (synliga spelregler)

• En vuxen förebild (erkänna sina missar, våga göra 
om och göra rätt)

• Ha höga förväntningar

• Bekräfta och berömma (kontinuerlig återkoppling 
och feedback, arbeta i små steg)

Skapad i www.canva.com



Förväntningar och autentiska uppgifter

• Ha höga förväntningar och arbeta med stöttning (det du kan göra med hjälp idag 
kan du göra på egen hand imorgon) 

• Uppgifter som eleverna känner sig delaktiga i (autentiska uppgifter)

Om uppgifter och undervisning se Linda Gambrell. Om förväntningar och proximal utvecklingszon se Lev Vygotskij



Så arbetar jag med modellering

• Arbeta i process

• Arbeta i små steg (kontinuerlig avstämning)

• Modellera och tänka högt

• Arbeta tillsammans

Om arbete i process se Mötet med texten (Edvardsson, 2016)



Så arbetar jag med stöttning

• Från början och till alla

• Grafiska hjälpmodeller, skrivmallar, checklistor…

• Arbeta tillsammans, i grupp och enskilt

• Högläsning som grund



Ett exempel från klassrummet: Boksamtal

• Lektion 1: 
• Introduktion av samtalsmodell (Chambers ”Tell me”)

• Modellering utifrån redan läst text

• Utdelning av bok, läsprotokoll och post it-lappar

Modellerar utifrån sagan Rödluvan och vargen



• Lektion 2: 

• Gemensam läsning (högläsning, Legimus…)

• Tid för loggskrivande

• Förbereda samtalet (börjor som samtalsstöd)

• Lektion 3: 

• Samtal i smågrupper (5-7 elever)

• Eleverna har med sig den skönlitterära texten, anteckningarna (läsprotokoll) 
och börjor till samtalet

• Varje samtal 45-60 minuter (med kort utvärdering)



Samtal kring 
Den utvalde

Bild hämtad från Läsa och samtala om skönlitteratur (Edvardsson, 2019, s. 51)



Formativ bedömning

• Formativ bedömning – bedömning FÖR lärande

• Summativ bedömning – bedömning AV lärande

• Grunden för formativ bedömning:

• Vad ska eleverna lära sig?

• Vad kan eleverna redan?

• Hur ska eleverna göra för att komma vidare?

• Hur kan eleverna stödja varandras lärande?

• Hur kan eleverna styra och bedöma det egna lärandet?

Om formativ bedömning se Dylan William.



Ta makten över sitt eget lärande

• Frågor att utgå ifrån:

• Vart är jag på väg?

....kunna skriva en saga

• Hur ska jag komma dit?

...läsa sagor, se hur sagorna är uppbyggda, undersöka språket, samskriva, skriva 
själv

• Vad är nästa steg?

...jag har läst sagor, jag vet hur de ska byggas upp, jag vet vilket språk jag ska 
använda, nu ska jag samskriva med XX



Våga reflektera över din egen undervisning!



Kontaktuppgifter
• Mobil: 070-2009838

• Epost: frokenje@gmail.com

• Instagram: @jennypedagog

• Twitter: @jenny_pedagog

• Facebook: https://www.facebook.com/JennyEdvardssonJE

• Blogg: www.jennyedvardsson.blogspot.se och www.jennypawendes.blogspot.se

• Hemsida: www.jennyedvardsson.se
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