Gränslös språk- och ämnesutvecklande undervisning

JAG, FAMILJEN
OCH OMVÄRLDEN
Gry Fyrö & Britt Johansson

En presentation av ett material som innehåller de flesta delar som du behöver
i din språk- och ämnesutvecklande undervisning för att frigöra tid för det viktigaste
– att utveckla elevernas förmågor och kunskaper.

Gränslös språk- och ämnesutvecklande undervisning – en presentation

Gränslös språk- och ämnesutvecklande undervisning
Gränslös språk-och ämnesutvecklande undervisning ger stöd till lärare som undervisar elever
med skiftande skolbakgrund och språk- och ämneskunskaper. Oberoende av elevgruppens
sammansättning ger materialet läraren handfast vägledning och exempel på hur arbetet kan
struktureras och genomföras med fokus på både ämnes- och språkutveckling i enlighet med
Lgr 11.
Unikt för serien är att materialet gör det möjligt att undervisa på tre olika språk- och ämnes
kunskapsnivåer i samma teman i samma grupp. Ingen elev behöver känna sig utanför.
Gränslös språk-och ämnesutvecklande undervisning riktar sig till nyanlända elever i åk 3–6 och
elever i förberedelseklass men innehållet kan lätt anpassas även till andra grupper och åldrar.

Lgr 11
Böckernas genomgångar, texter, övningsuppgifter, slutuppgifter och bedömningsmatriser utgår
från det centrala innehållet och kunskapskraven i Lgr 11.

TRE OLIKA DELAR
Serien Gränslös språk- och ämnesutvecklande undervisning utgår ifrån tre delar med det gemen
samma målet att i enlighet med Lgr 11 träna elevernas förmågor så de kan nå kunskapskraven i
kursplanernas olika ämnen.
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Jag, familjen och omvärlden (SO) – Finns för omgående leverans
Denna del fokuserar på jaget och familjen. Eleverna lär sig att beskriva, berätta, förklara och argu
mentera med sig själva och sin närmiljö i fokus. Världen utvidgas också till att omfatta kunskaper
från bland annat ämnena samhällskunskap och geografi, till exempel om Barnkonventionen, den
demokratiska processen och migration.
Övningarna tar upp temana som berör elevernas värld och skapar förståelse bland alla elever för
ämnen som migration och det svenska samhällets normer och värden. I övningsböckerna byggs
även det ordförråd upp som är en nödvändig förutsättning för att kunna läsa och förstå med hjälp
av lässtrategier och för kommunikation i tal och skrift i olika genrer.
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Vi, skolan och omvärlden (SO) – Kommer maj 2018
I denna del lär sig eleverna att beskriva, berätta, förklara och argumentera med gruppen och
skolmiljön i fokus. Elevernas kunskaper utvidgas i bland annat ämnena religion, samhällskunskap
och geografi genom arbetet med normer och värden samt etiska principer, den demokratiska
processen och kartkunskap.
Övningarna tar upp och skapar förståelse för teman som allas lika värde, jämställdhet och kopplingen mellan verkligheten och kartans bild av verkligheten samtidigt som det byggs upp det
ordförråd som är en nödvändig förutsättning för att kunna läsa och förstå med hjälp av olika
lässtrategier och för kommunikation i tal och skrift i olika genrer.
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Människan, miljön och hållbar utveckling (NO) – Kommer hösten 2018
Seriens tredje del fokuserar på människan och miljön. Eleverna lär sig att beskriva, berätta, förklara och argumentera med människan och miljön i fokus. Elevernas syn på världen utvidgas till
att omfatta kunskaper från ämnena biologi, fysik och kemi genom arbete med olika ekosystem
och deras inbördes beroende, energi i olika former och människans beroende av och påverkan
på vår miljö.
Övningarna tar upp temana så de berör och skapar förståelse bland elever för ämnen som
mångfald, klimatförändringar och ett hälsosamt levnadssätt och bygger samtidigt upp elevernas
förmåga att läsa, förstå och använda ämnesspråken.
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JAG, FAMILJEN OCH OMVÄRLDEN
Serien innehåller följande delar:
• Metodbok och Lärarhandledning
• Övningsbok: Beskrivande
• Övningsbok: Berättande
• Övningsbok: Förklarande
• Övningsbok: Argumenterande
• USB med arbetsmaterial
Metodbok och Lärarhandledning
• Metoddelen ger läraren en kort introduktion till forskning och teori inom språkutvecklande
undervisning och genrepedagogik. Boken utgör ett utmärkt verktyg för lärares kompetens
utveckling i språk och ämnesutvecklande undervisning.
• Lärarhandledningen ger tydliga metodbeskrivningar och instruktioner för de fyra viktigaste text
typerna/genrerna i skolan. Handledningen ger läraren möjlighet att använda sig av den språk
utvecklande pedagogiken oavsett förkunskaper inom genrepedagogik och språkutvecklande
ämnesundervisning.
USB med arbetsmaterial
USB-stickan ger läraren färdigt material för samtal, läsning och modellering på de tre olika
nivåerna i progression. På USB-stickan finns även modelltexter för en fjärde nivå som läraren kan
hämta för de elever som kan gå vidare. Här finns också förslag på aktiviteter som bygger upp alla
elevers ordförråd och förståelse av olika texttyper, förmågor som efterlyses i Lgr 11.
På USB-stickan finns även planeringsunderlag för såväl övergripande pedagogisk planering
som språklig planering kopplad till olika genrer/texttyper. Verktyg som med fördel k an användas
i kollegialt lärande.
Övningsböcker
Övningsböckerna innehåller uppgifter, aktiviteter och spel som tränar upp språk för att nå social
kompetens och nå kunskapskraven i svenska som andra språk och flera SO och NO ämnen
utifrån elevens individuella förutsättningar. Till varje del i serien finns fyra övningsböcker, en bok
för varje texttyp/genre med tre olika språk- och ämneskunskapsnivåer så att alla elever använder
samma bok.
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OM FÖRFATTARNA
Britt Johansson är medförfattare till boken Låt språket bära – genrepedagogik i
praktiken och utbildad mellanstadielärare med en kandidatexamen i svenska som
andraspråk. Hon ledde det framgångsrika skolutvecklingsprojektet i genrepedagogik på Knutbyskolan i Rinkeby från dess början 2004. I dag är hon skolans utbildningsledare med huvudansvar för att utveckla dess genrepedagogiska profil och
anpassa den till Lgr 11. Britt håller även kurser i genrepedagogik för lärare runt om
i Sveriges kommuner, Danmark, Norge, Finland och Australien.
Gry Fyrö är utbildad Ma/No-lärare år 1–7. Hon har varit med i skolutvecklingsprojektet i genrepedagogik på Knutbyskolan sedan starten 2004. I dag är hon
utbildningsledare på skolan med ansvar för Ma/NO. Hon har arbetat som samordnare på NTA och bedriver kursverksamhet kring genrepedagogik i Sverige
och nu även i Norge.

ILLUSTRATÖR
Illustrationerna i Gränslös språk- och ämnesutvecklande undervisning, har
skapats av den unga konstnären Ivan Espinoza i samarbete med Britt Johansson. Britt har beskrivit för Ivan vad bilderna ska berätta för eleverna och Ivan
har transformerat orden till bilder. De olika sätten att gestalta olika texter som
Ivan har använt i böckerna förtydligar för eleverna att det finns olika genrer i all
kommunikation – texter, muntligt interaktion och bilder.

FÖRFATTARNAS REFLEKTIONER
Elevstöd
Elever i riskzonen kräver intensiv och tät stöttning för att uppnå de resultat skolans kursplaner
kräver. Vägen mot kunskapskraven kan liknas vid en bred och strid flod där lärarens uppgift är
att placera ut stenar i form av stödstrukturer för att möjliggöra för eleven att ta sig över till andra
sidan. Några elever kan klara passagen med ganska få stöttande strukturer medan andra elever
behöver så många stenar, i form av stöttande strukturer, att de ofta överlappar varandra.

© Författarna och Hallgren & Fallgren. Kopiering förbjuden.

Britt Johansson och Gry Fyrö, författare och utbildningsledare

Tiden räcker inte till

Men vi har också mött problem när vi lett kurser i genrepedagogik runt om i Sverige och
i Danmark och Norge. Det handlar oftast om tidsbrist.
• Tiden räcker inte till för att konstruera allt det material som är en förutsättning för att få
igång nödvändig interaktion mellan eleverna.
• Tiden räcker inte till för att skapa modelltexter på olika nivåer.
• Tiden räcker inte till för att skapa checklistor till olika typer av texter.
Den tidsbristen vill vi avhjälpa genom att ta fram ett material som innehåller alla de delar tiden
inte räcker till för att konstruera, men som är av yttersta vikt för att arbeta språk- och kunskapsutvecklande med utgångspunkt i den genrepedagogiska modellen.
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Vi gör det med hjälp av tre temaområden som innehåller modellens alla delar; språkutvecklande
aktiviteter på olika nivåer, modelltexter i progression och checklistor, även dessa anpassade till
modelltextens nivå. Utgångspunkten för temana är pedagogiska planeringar kopplade till Lgr11.
För att du som lärare sedan ska kunna fortsätta arbeta på ett likartat sätt så finns en separat
USB som innehåller mallar där du kan följa bokens modell men lägga in eget material.

Ambitionen

Vår ambition har varit att ge dig ett material som innehåller de flesta delar som du behöver i din
språk- och ämnesutvecklande undervisning för att frigöra tid för det viktigaste: att utveckla elevernas förmågor och kunskaper.”

Drivkraft
Våra drivkrafter och utgångspunkter i serien Gränslös språk-och ämnesutvecklande under
visning speglas i nedanstående citat:
Skolans uppdrag
Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling
till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare
Lgr 11,9
Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa, och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att
kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga.
Lgr 11, s.9

Elever måste ges stöd och trygghet

Enligt det senaste undersökningsresultatet (PISA 2016) ligger svenska elever nu vid eller över
genomsnittet. Dock visar Pisa-undersökningen 2016 att familjebakgrunden har fått ökad betydelse för resultaten. I Pisa mäts resultaten med sju likvärdighetsindikatorer. Jämfört med Pisa
2006 har fem av dessa försämrats och ingen förbättrats. Exempelvis har elevers familjebakgrund
fått ökad betydelse för resultaten i naturvetenskap. När Pisaundersökningarna började år 2000
var Sverige ett av de länder som hade bäst likvärdighet (Soma Amin,SvD 2016).1
Våra intentioner i serien Gränslös språk-och ämnesutvecklande undervisning kan mer specifikt
sammanfattas i följande tre punkter:
• att visa på hur man arbetar genrepedagogiskt i alla ämnen i samklang med syftena i Lgr11.
• att presentera en modell för språk-och kunskapsutvecklande arbetssätt vars ambition är att
minska gapet mellan elever med olika förutsättningar och socioekonomisk bakgrund.
• att redogöra för ett arbetssätt som australiensk andraspråksforskning har visat vara framgångsrikt för elever i riskzonen för ett skolmisslyckande. Ett arbetssätt som ligger i linje med
Ulf Fredrikssons råd till lärare.
1 Skolpsykolog i Järfälla Barn- och elevhälsa, Socialdemokratisk lokalpolitiker i Rinkeby-Kista stadsdel SvD söndagen den 11 dec 2016.
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