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Modul: Läsa och skriva i alla ämnen  
Del 1: Uppdraget och texterna  

Barn som medborgare i en värld full av texter  
Catarina Schmidt, Högskolan i Jönköping  

Denna artikel tar sin utgångspunkt i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritids-
hemmet 2011, Lgr 11,samt skollagen och barnkonventionen1. I artikeln betonas vikten av 
att i alla ämnen stödja elever i att utveckla läs- och skrivförmågor. Vad innebär det att läsa 
och skriva i alla ämnen och vilka slags texter ska ingå i undervisningen, enligt dessa styrdo-
kument och riktlinjer? Artikeln framhåller vikten av elevers delaktighet i undervisningen 
med en syn på barn som medborgare, vilka behöver läsa och förstå alla de texter de möter.  

Den här artikeln inleder modulen Läsa och skriva i alla ämnen. Kommande artiklar och aktivi-
teter i modulen ger möjlighet till fördjupning och didaktisk konkretisering kring det som 
denna artikel lyfter fram som betydelsefulla delar i undervisningen kring att läsa och skriva.  

Läsa och skriva i alla ämnen 
Enligt Lgr 11 ska eleverna genom undervisningen förberedas inför en komplex verklighet 
med ett stort informationsflöde och en hög förändringstakt. Sammantaget betonas för-
mågor som att söka, sortera och tolka information liksom att dra slutsatser och föra egna 
resonemang. Utbildningens likvärdighet förklaras på följande sätt i Lgr 11: 

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov.  
Den ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med 
utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper.   
(Skolverket, 2011,del 1) 

 

På grund av ovanstående kan undervisningen ”aldrig utformas lika för alla” (Ibid.). Detta 
innebär att det ska finnas utrymme i undervisningen för elever att läsa, skriva och lära på 
sätt som tar hänsyn till och utgår från deras förutsättningar, erfarenheter och behov. I 
Lgr11 finns 20 kursplaner för lika många ämnen, varav 18 är aktuella för årskurs 1-32. I alla 
dessa kursplaner finns inslag kring läsning och skrivande. Då elever talar, berättar och lyss-

                                                      

 

 

 

1 Barnkonventionen är ett folkrättsligt dokument som antogs 1989. Sverige har tillsammans med de flesta andra länder i världen förbundit sig till att folkrättsligt förverkliga den. För mer inform-

ation och för beställning av barnkonventionen, se http://www.barnombudsmannen.se/barnkonventionen/om-barnkonventionen/  
2  Ämnena teckenspråk för hörande och moderna språk gäller inte för årskurs 1-3.  
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nar liksom läser och skriver för att lära olika ämnesinnehåll relaterar det samtidigt till de för-
mågor som krävs för att läsa, skriva, tolka och förstå olika slags texter. Läsandet och skri-
vandet i alla ämnen, baserat på en bred textrepertoar, ska stödja eleverna i årskurs 1-3 på 
sätt som gör att de utvecklar nödvändiga läs- och skrivförmågor.  

Språk och begrepp i alla ämnen 
Lärare och elever använder språket som verktyg i alla ämnen och visar sina kunskaper ge-
nom språkliga uttrycksformer. Därför ingår det i läraruppdraget att eleverna i olika under-
visningssammanhang får lära sig att använda dessa uttrycksformer. Språket tillsammans 
med de ämnesspecifika begreppen liksom förmågan att kunna läsa och skriva, kan ses som 
en förutsättning för alla ämnen. I syftesbeskrivningarna för ämnena biologi, fysik och kemi 
anges exempelvis att eleverna ska kunna använda kunskaper i dessa ämnen för att granska 
information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör exempelvis hälsa och miljö. Här 
framkommer betydelsen av att kunna förstå och använda ämnesspecifika begrepp för att 
bilda kunskap och genom det dra slutsatser och ta ställning. I ämnet matematik är syftet 
bland annat att kunna ”föra och följa matematiska resonemang och använda matematikens 
uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräk-
ningar och slutsatser”  

Att förstå ämnesspecifikt språk är en del av kunskapen i ett ämne. Om eleverna får tillgång 
till ett rikt ämnesspråk för att beskriva och förklara orsakssamband och fenomen, kommer 
de också få lättare att tillägna sig och använda ämneskunskaper i olika ämnen. Begrepp som 
exempelvis kraft och energi betyder en sak i ämnet fysik, men kan få en annan betydelse i 
mer vardagligt tal. Detta behöver elever göras uppmärksamma på, och särskilt gäller det 
många av våra flerspråkiga elever. För att elever ska kunna utveckla förståelse för ämnes-
specifika begrepp eller vissa nyckelord behöver orden och begreppen sättas in i samman-
hang och användas på olika sätt i undervisningen (se t.ex. Cummins, 2000 och Gibbons, 
2006).  

Texter i alla ämnen  
Det centrala innehållet i kursplanerna visar på en bred textrepertoar som baseras på olika 
texttyper, återfinns inom olika medier och täcker sammantaget ett stort ämnesinnehåll. Det 
är denna breda textrepertoar som ska finnas tillgänglig för eleverna i årskurs 1-3 och som 
ska användas i undervisningen. I den textrepertoar som framträder genom kursplanerna in-
går berättande, poetiska, beskrivande, förklarande och instruerande texter. Det som ele-
verna samtalar, läser och skriver om i undervisningen kan utgå från exempelvis läromedel i 
tryckt eller digital form, barn- och ungdomslitteratur, men också från sånger, myter och ly-
rik eller olika ämnesfakta i filmer, tv-program och böcker.  Texter som ska ingå i undervis-
ningen kan också vara olika slags grafisk information såsom tabeller, diagram och bilder, 
vilka kan återfinnas i tryckt form eller i exempelvis olika webbtexter. När eleverna samtalar 
om, läser och drar slutsatser från texter innebär det att olika ämnens innehåll integreras och 
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vävs samman i undervisningen. När eleverna skapar och skriver egna texter, i form av ex-
empelvis filmer, böcker eller tidningar, blir det ett sätt för dem att visa sina kunskaper kring 
det som de tidigare samtalat och läst om.  

Kommunikation och förståelse i alla ämnen 
Vikten av att undervisningen fokuserar kommunikation och förståelse i alla ämnen åter-
kommer i kursplanernas kunskapskrav. Kommunikation genom olika typer av texter och 
medier är en del av undervisningens syfte: 

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. (Skolverket, 2011, del 1) 

Den undervisning som innebär kommunikation och förståelse i alla ämnen ska även ge ele-
verna omvärldsförståelse. Genom att läsa och skriva i alla ämnen kan elever få möjligheter 
att läsa och skriva om sin värld och sina erfarenheter samtidigt som de läser, skriver och lär 
sig om nya fenomen och sammanhang i den värld de är en del av.  

I ämnet biologi ska eleverna exempelvis kunna beskriva och ge exempel på enkla samband i 
naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön. Eleverna ska även kunna doku-
mentera sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer. Ett annat exempel går att 
finna i ämnet samhällskunskap, där eleverna ska kunna ta del av enkel information i olika 
medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra, ge kommentarer eller 
ställa frågor. Eleverna ska även kunna visa sin kunskap genom enkla sammanställningar.  

Enligt syftesbeskrivningarna i ämnena svenska, svenska som andraspråk och modersmål ska 
undervisningen i dessa ämnen ge eleverna förutsättningar att utveckla förmågor som inne-
bär att de kan formulera sig och kommunicera i tal och skrift, läsa och analysera skönlittera-
tur och andra texter för olika syften samt anpassa språket efter olika syften, mottagare och 
sammanhang. För att nå detta krävs undervisning i strategier för läsförståelse så att eleverna 
blir medvetna om vilka lässtrategier som är lämpliga att använda när man läser eller skriver 
olika typer av texter.  

Undervisningen i dessa tre ämnen behöver också innebära att eleverna får skriva olika typer 
av texter samt att de ges tillfällen och möjligheter till bearbetning och viss vidare utveckling 
av de texter de producerar. Genom bearbetning av texter som författats gemensamt, i par 
och på egen hand kan eleverna få syn på företeelser som har med språkets struktur att göra, 
som exempelvis meningsbyggnad, stavning och interpunktion, men som också berör hur 
texter kan utvecklas och förändras till sitt innehåll.  

Det är tydligt att språket utgör både medel och mål för lärande. Muntlighet, samtal, läsning 
och förståelse av texters innehåll såväl som textproduktion och medvetenhet om språkets 
struktur är betydelsefulla delar i undervisningen. Dessa delar, eller förmågor, hänger tätt 
samman och är avhängiga varandra.  
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Läs- och skrivförmågor i samspel  
Läsning har länge förklarats som att processer för avkodning respektive förståelse behöver 
samspela och stödja varandra. Ofta har formeln Avkodning X Förståelse = Läsning använts 
som en förklaringsmodell för vad läsning innebär. Avkodning innebär då att läsaren kan 
identifiera och så småningom ortografiskt3 känna igen skrivna ord eller delar av orden. Att 
förstå skriven text innebär, i sin tur, att en tolkning har gjorts och att förståelse nåtts utifrån 
det. Om någon av de två faktorerna, avkodning eller förståelse, uteblir nås inte läsning. 

Två svenska läsforskare, Caroline Liberg och Åsa af Geijerstam (2012), framhåller i en rap-
port skriven på uppdrag av Skolverket, att synen på läsförmåga är bredare idag än för ett ti-
otal år sedan. De uppfattar att följande aspekter på läsning idag betonas inom forskning: 

– att kunna läsa av 

– att förstå innehållet i en text såväl på ytan som på djupet 

– att kunna använda och vara intresserad av innehållet i en text på olika sätt beroende på 
sammanhanget för läsandet och syftet med texten och läsandet 

– att se på en text med kritisk blick, när det gäller framförallt de sammanhang, funktion, 
innehåll och form, samt kunna se hur dessa förhåller sig till varandra och att föränd-
ringar i exempelvis form förändrar innehåll, funktion osv. (Ibid., s. 12) 

Det som Liberg och af Geijerstam gör ovan är att de vidgar innebörden av vad avkodning 
och förståelse kan betyda och innebära. De lägger också till olika former för texter samt 
vikten av kritisk granskning. Förståelse av hur texter, som exempelvis bilderböcker, sak-
prosa eller diagram och tabeller, är uppbyggda har stor betydelse, något som också fram-
kommer i de olika kursplanerna. Vikten av att knäcka skriftspråkets kod, det vill säga sam-
bandet mellan ljud och bokstav, kvarstår och är en nödvändig grund.  

Betydelsen av att följa och stödja elevers utveckling av fonologisk medvetenhet, deras bok-
stavskännedom och deras första skrivna ord, skildras steg för steg från nivå A till nivå B i 
bedömningsstödet Nya Språket lyfter (Skolverket, 2012, s. 31-50). Undervisningen behöver 
lägga vikt vid och ge utrymme till detta. Samstämmiga forskningsresultat visar på betydelsen 
av fonologisk medvetenhet för att utveckla en säker avkodning (se t.ex. Lundberg, 2010).  

                                                      

 

 

 

3 När sambandet mellan grafem (bokstav) och fonem (ljud) automatiserats brukar det beskrivas som ortografisk läsning. ”Läsningen flyter snabbt och säkert, som om barnet överhuvudtaget inte 

behöver tänka efter vilka ord som är skrivna i texten. Orden är liksom genomskinliga.” (Lundberg, 2010, s. 55). Carsten Elbro (2004, s. 36) betonar att ”ortografiska identiteter inte är bilder av 

ord, utan bestämda bokstavsföljder”. 
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Vidare behöver de texter eleverna författar och skapar få möta mottagare och successivt be-
höver eleverna få stöd i att utveckla strategier för att läsa och förstå, men också för att stava 
och skriva om det de lärt sig med egna ord så att andra förstår (Skolverket, 2012, s. 31-50). 
Eleverna behöver få möta en varierad skriftspråksmiljö där de görs delaktiga i läs- och 
skrivarbetet och läser för att uppleva och lära, något som skildras steg för steg i nivå C 
(Ibid., s. 51-59). Detta förutsätter att ämnen integreras och överlappar varandra så att me-
ningsfulla och stödjande undervisningssammanhang kan skapas med möjlighet till individ-
ualisering. För detta krävs att lärare arbetar medvetet med läs- och skrivutveckling i alla äm-
nen. Om så görs stärker det elevernas möjligheter att tillägna sig och använda ny kunskap.  

Med fötterna i värdegrunden  
I Lgr 11 framhålls att undervisningen ska präglas av respekt och vila på demokratins grund 
(Skolverket, 2011, del 1). Vidare framhålls att undervisningen ska vara ickekonfessionell, lik-
värdig och leda till att eleverna utvecklar förståelse för andra människor (Ibid.).  

Susanne Hobohm (2003) betonar att de lagar och förordningar som styr grundskolans ar-
bete visar barnets rätt att ”bli sedd inte bara som elev, utan också som en människa som ska 
få utrymme att bibehålla sin egen personlighet och som har rätt att bli sedd för den han el-
ler hon är” (s. 106). Skollagen framhåller att utbildningen i grundskolan ska utformas så att 
den bidrar till personlig utveckling och förbereder eleverna för aktiva livsval (2010, 9 kap. 
och 2 §).  Det skrivs vidare i skollagen att eleverna ska ”ha möjlighet att ta initiativ till frågor 
som ska behandlas inom ramen för deras inflytande över utbildningen” (2010, 4 kap. 9 §). 
Allt detta tydliggör vikten av att göra eleverna delaktiga i undervisningen.  

I en granskning av Skolinspektionen 2011 framkommer att elevers inflytande och delaktig-
het generellt behöver förtydligas och förstärkas i undervisningen. Granskningen visar att 
uppdraget kring värdegrunden och demokrati tenderar att genomföras i separata delar, där 
”elevernas kunskapsutveckling är en del, ett främjande och förebyggande värdegrundsarbete 
en annan och det demokratiska medborgarfostrande uppdraget en tredje” (Skolinspekt-
ionen, 2011, s. 9). Granskningen lyfter fram att elever ska ges möjlighet att utveckla demo-
kratisk och medborgerlighet kompetens samtidigt som de läser och skriver och också genom 
de sätt som de erbjuds att läsa och skriva i olika ämnen och undervisningssammanhang.  

Även barnkonventionen tydliggör betydelsen av lärare som lyssnar på, försöker att ta sina 
elevers perspektiv och som ser till deras bästa. I artikel två i konventionen betonas alla 
barns lika värde och medborgerliga rättigheter. Det slås fast att åtskillnad inte får göras av 
något slag oavsett hudfärg, språk, religion, etnicitet eller handikapp. När det gäller barns 
delaktighet och inflytande utgör artikel 12, 1 § i barnkonventionen en grundbult: 

Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter  
rätten att fritt uttrycka dessa frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter skall tillmätas 
betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad.  
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Såväl skollagen som barnkonventionens tankar går att relatera till de texter, och aktiviteter 
kring dem, som eleverna möter och erbjuds i undervisningen. Enligt artikel 13 i barnkon-
ventionen har barn rätt till yttrandefrihet, något som berör de tankar och olika tolkningar 
elever kan ha om texters innehåll liksom de olika texter de erbjuds att skapa i undervis-
ningen.  

Alla de texter som eleverna möter och får möjlighet att skapa innebär olika möjligheter till 
igenkänning, men också möten med fler och alternativa levnadsvillkor och sammanhang än 
dem de själv känner till eller har erfarenhet av. I den film, som finns i anslutning till denna 
artikel, förs ett samtal där bilderböcker framhålls som ett sätt att integrera frågor om likvär-
dighet och skillnader. Att läsa och samtala om Jonne som inte kan simma eller om Fadu-
mah som inte får följa med klassen till badhuset, kan vara ett sätt att närma sig både det 
som är gemensamt och det som skiljer oss åt i våra liv (Ryberg & Lepp, 2007; Storck & 
Spee, 2007). Vi kan, genom bilderböcker, förstå andra människors situation och bli 
påminda om allas lika värde, som i berättelsen om Grodan och främlingen (Velthuijs, 1993). 

Barns olika erfarenheter och uppväxtvillkor kan innebära skillnader gällande socioekono-
misk bakgrund, som föräldrars utbildningsnivå, inkomst, förmögenhet eller exempelvis bo-
endeform. Skillnader elever emellan kan även beröra etnicitet och genus. Ofta samspelar 
dessa sociala faktorer, vilket gör att de griper in i varandra och samvarierar (de los Reyes 
et.al., 2005). Detta gör att skillnader inte kan tolkas endimensionellt eller på ett visst sätt. 
Elever med en viss etnisk bakgrund kan med andra ord inte beskrivas på enbart ett sätt då 
också genus, socioekonomisk bakgrund och ålder spelar roll.  De skillnader som här tagits 
upp kan beröra minoriteters relation till majoriteten eller det som anses som norm inom ett 
samhälle och dess institutioner. Givet är då att det kan upplevas som svårare att vara utan-
för majoriteten, det vill säga svårare att vara den elev som starkt skiljer sig från klasskamra-
terna på något sätt. Detta betyder att vissa grupper av elever eller vissa elever kan behöva 
lärares särskilda stöd. Även detta kan vara ett sätt att förverkliga läroplanens och skollagens 
värdegrund liksom de tankar om barnets bästa som lyfts fram i barnkonventionen.  

Värdegrunden, skolans demokratiska uppdrag och de övergripande kunskapsmålen hänger 
tätt samman med varje ämnes syftesbeskrivning och kunskapskrav i Lgr11. Undervisning-
ens textrepertoar och de olika aktiviteter som eleverna involveras i utifrån den behöver där-
för förena dessa tre delar i läroplanen till en helhet. En viktig grund och förutsättning för 
detta är undervisningens textrepertoar.  
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Undervisningens textrepertoar  
Undervisningen behöver innebära en varierad skriftspråksmiljö där ”samtalande, läsning 
och skrivande av olika slags texter ingår naturligt i undervisningen” (Skolverket, 2012, s. 
59). De olika slags texter, det vill säga den textrepertoar som används och erbjuds i under-
visningen i årskurs 1-3, är av stor betydelse. 
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I denna del av modulen ska du och dina kollegor i moment C inventera textrepertoaren i er 
verksamhet och sedan diskutera resultatet tillsammans. När ni gör detta använder ni matri-
sen4  ovan. Syftet är att ni ska få syn på det som eventuellt kan vidgas, kompletteras eller 
kanske balanseras i den textrepertoar som eleverna erbjuds i undervisningen. Ett annat syfte 
är att reflektera över vilka aktiviteter kring texter som eleverna involveras i genom undervis-
ningen samt hur dessa relateras till värdegrunden i Lgr 11. Det är viktigt att betona att 
denna uppgift inte ska ses i termer av ”rätt” eller ”fel” utan istället i termer av prövande och 
utforskande.  

I artikeln har det tidigare framgått att när eleverna erbjuds att samtala, tänka, läsa och skriva 
om sin värld kan de genom det göras delaktiga i undervisningen. I undervisningen kan vi, 
som det uttrycks i Nya Språket lyfter, ”välja olika slags texter, exempelvis faktatexter, poesi 
eller skönlitterära texter som anknyter till elevernas erfarenheter” och ”välja texter som ank-
nyter till aktuella teman i undervisningen” samt ”låta eleverna välja egna texter och berätta 
om dem” (Skolverket, 2012, s. 44). Allt detta är viktiga utgångspunkter när de texter som 
ska ingå i undervisningen väljs. Frågor som lärare kan ställa sig är vilka texter som eleverna 
erbjuds, de igenkänningsmöjligheter de erbjuder samt hur dessa texter möjliggör att ele-
verna når kunskapskrav som berör läsande och skrivande i olika ämnen. Ytterligare fråge-
ställningar rör de aktiviteter som elevernas involveras i utifrån undervisningens texter ge-
mensamt, i par och på egen hand. Som framgår av matrisen ovan behöver olika texttyper, 
som återfinns såväl i tryckt som digital form, inkluderas i undervisningens textrepertoar. 

Undervisningens utrymme 

När det gäller att skapa utrymme i undervisningen för kommunikation och förståelse i alla 
ämnen finns en stor potential i de texter som används. Möjligheter för kommunikation och 
förståelse i alla ämnen, som i sin tur genomsyras av läroplanens värdegrund, kan skapas ge-
nom samtal om olika slags texter som exempelvis filmer, tv-program, sagor och konst. Det 
är av flera skäl önskvärt att dessa processer kring kommunikation och förståelse hänger 
ihop och hakar i varandra så att innehållet blir begripligt för eleverna och så att lärande och 
utveckling sker när de använder språk och skriftspråk. Undervisningens utrymme kan i linje 
med Vygotskys (1978) tankar om den proximala utvecklingszonen5 innebära att eleverna i 
samspel med varandra och sin lärare läser och tänker om texter och också uppmanas och 
stöds i att göra iakttagelser och dra slutsatser. Den proximala utvecklingszonen syftar på det 
avstånd mellan det som ett barn kan göra utan hjälp och det som barnet kan göra tillsam-

                                                      

 

 

 

4 Observera att matrisen finns tillgänglig i del C. Här finns den med som en illustration till artikeln.  

5 Se exempelvis Gibbons (2006) s. 26-27 eller Skoog (2012) s. 63-64 för vidare förklaring av den proximala utvecklingszonen. 
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man med en mer erfaren person eller genom någon slags stödstruktur. Den stora utma-
ningen ligger i att utforma och organisera för en undervisning som stödjer eleverna i att lära 
sig hur man kan göra när man läser och skriver för att lära, nå förståelse och skapa mening. 
Det är därför av betydelse att skriftspråket används i funktionella sammanhang i undervis-
ningen, det vill säga för ett specifikt syfte som motiverar och engagerar eleverna. Marianne 
Skoog (2012) pekar på vikten av att bokstäver och ljud inte blir det som enbart dominerar 
undervisningens innehåll i 1-3. De frågor som, enligt henne, behöver ställas är: ”utifrån 
vilka innehåll ska eleverna lära sig läsa och skriva och vilka innehåll förmår att engagera ele-
verna?” (Skoog, 2012, s. 210). Undervisningens innehåll berör på så sätt både den tillgång 
till texter som eleverna erbjuds, men också de aktiviteter som eleverna involveras i och er-
bjuds kring olika texter gemensamt, i par och på egen hand (se t.ex. Schmidt, 2013, s. 260-
263).  

Det är självklart viktigt att den undervisning som innebär läsande och skrivande i alla äm-
nen bygger vidare på elevernas erfarenheter generellt och den undervisning som de tidigare 
har mött. Det är också viktigt att den innebär ett utrymme för progression och fördjupning 
i relation till enskilda elevers förutsättningar och behov. Allt detta relaterar, återigen, till 
Vygotskis tankar om den proximala utvecklingszonen. Det arbete som läggs ner på att ele-
ver får tolka och analysera texter liksom koppla tankar, upplevelser och slutsatser till sina 
egna erfarenheter och tidigare kunskaper, lägger en grund för kommande kunskapskrav och 
ett livslångt lärande. Det är därför viktigt att även blicka framåt mot de mål som eleverna 
längre fram ska nå. Undervisningens utrymme behöver vara möjligt att expandera. Det se-
nare kan betyda att elever, redan i årskurs två eller tre skriver argumenterande texter även 
om det finns med som centralt innehåll i ämnena svenska och svenska som andraspråk 
först i årskurs fyra.  

Med fötterna i värdegrunden kan du som läser denna artikel blicka framåt mot det som du 
tillsammans med dina kollegor vill förbättra och utveckla i er verksamhet samtidigt som ni 
fokuserar på en sak i taget i den undervisning som ni just nu planerar och genomför vecka 
för vecka. De barn som växer upp nu och som är elever i årskurs 1-3 är i sanning medbor-
gare i en värld full av texter. Den textrepertoar som de erbjuds utgör en betydelsefull del 
och så gör också den undervisning som planeras med utgångspunkt i densamma. Vi som 
utarbetat denna modul, och som också samtalar tillsammans i den film som tillhör del ett, 
vill nu hälsa dig och dina kollegor välkomna att pröva, reflektera och tänka kring undervis-
ningssammanhang i skolåren 1-3. Just dessa sammanhang kan ses som några av de viktig-
aste offentliga mötesplatserna i vårt samhälle.  
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