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Modul: Läsa och skriva i alla ämnen  
Del 8: Återblick och reflektion  

Den medvetna reflektionens betydelse  
Catarina Schmidt och Birgitta Lundberg, Högskolan i Jönköping och Åsa Wedin, Högsko-
lan i Dalarna  

I denna avslutande text sammanfattas tidigare artiklar. Artikeln fokuserar på vikten av med-
veten reflektion kring undervisning. Denna reflektion behöver införliva skolans demokra-
tiska uppdrag och kunskapsmål, men också forskning kring villkor och möjligheter för ele-
vers läs- och skrivlärande. Den medvetna reflektionen och det kollegiala lärandet utifrån 
dessa aspekter innebär att förutsättningar skapas för att undervisningen ständigt kan utveck-
las. Det innebär en utforskande miljö där lärare och elever lär tillsammans.  

De tidigare artiklarna har kretsat kring olika aspekter av vad undervisningen behöver inne-
hålla och betyda för att elever i årskurs 1-3 ska kunna utveckla de avancerade strategier för 
läsande och skrivande som det idag ställs krav på. Den första artikeln betonar vikten av ele-
vers delaktighet och pekar också på vikten av en bred och varierad textrepertoar i undervis-
ningen (Schmidt, 2015a). Artikeln framhåller att undervisningens textrepertoar behöver an-
knyta till elevernas erfarenheter liksom de aktuella teman som återfinns och pågår i under-
visningen och där olika ämnens innehåll integreras.  Undervisningens utrymme behöver in-
nebära att eleverna och deras lärare tillsammans läser, skriver, samtalar och tänker kring tex-
ters innehåll i alla ämnen. Schmidt (2015a) skriver att ”den stora utmaningen ligger i att ut-
forma 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” (s. 11).  

Samtidigt vet vi att de texter, och aktiviteter kring dem, som eleverna möter i skolan omgär-
das av alla de texter, och aktiviteter som de möter utanför skolan, något som problematise-
ras i artikel två (Schmidt, 2015b). I artikeln framhålls att barndomens texter till stor del ut-
görs av populärkulturella datorspel, klipp, filmer samt olika webbsidor och sociala nätverk 
där reklam ofta ingår och där barn ses som konsumenter (Ibid.). Läroplanens skrivning om 
att undervisningen behöver stödja eleverna i att ”orientera sig i en komplex verklighet med, 
med ett stort informationsflöde” (Skolverket, 2011, del 1) har de senaste åren blivit än mer 
aktuell. Den textspråkliga verklighet som representerar barns ”elevnära” texter kan karakte-
riseras som komplex, föränderlig och variationsrik.  

I artikel tre riktas fokus mot den språkliga mångfald och de flerspråkiga undervisningssam-
manhang som idag präglar utbildning i Sverige och många andra länder (Wedin, 2015). När 
elever kommer till skolan har de, påpekar Wedin (2015), med sig förmågor och vanor för 
språkanvändning och skriftspråk som ser olika ut. Allt fler elever har dessutom andra språk-
liga kunskaper och erfarenheter än det svenska språket som utgör majoritetsspråket i vårt 
samhälle. Skolframgång, språkbehärskning och läs- och skrivförmåga är nära kopplat till 
varandra och forskning visar att det är en fördel om den tidiga skriftspråksutvecklingen sker 
på det språk som eleven kan bra (Ibid.). Samtidigt är det helt avgörande att kunna läsa och 
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skriva på det svenska språket. Språkutvecklande arbetssätt innebär, enkelt uttryckt, att ar-
beta aktivt med språk i alla situationer. Wedin (2015) skriver att ”för att skapa en undervis-
ningssituation där eleverna lär sig det de förväntas lära, måste läraren se till att innehållet 
görs begripligt för eleverna” (s. 6). Autentiskt språkanvändande, högt elevengagemang och 
ett lyhört bemötande mot varje elev är här avgörande. Då språk är nära kopplat till identitet 
och självkänsla är det av största vikt att, som Wedin avslutar sin artikel, se de flerspråkiga 
eleverna som en ”tillgång i skolan med de erfarenheter och den kunskap de för med sig” (s. 
9).  

Lärares uppdrag kan utifrån ovanstående aspekter beskrivas som komplext. Det innefattar 
ett omfattande kunskapsuppdrag samtidigt som skolans värdegrund ska genomsyra arbetet. 
Vilken roll fyller då den medvetna reflektionen i detta?  

Den medvetna reflektionen 
Enligt Kristin Bie (2015) erhåller vi professionellt förhållningsätt som yrkesutövare på ett 
sätt: genom att lära. Bie framhåller att förmåga till reflektion och kritiskt tänkande är en för-
utsättning för att lärares arbete ska blir meningsfullt och utvecklande. I detta hänger prakti-
kerns reflekterande och lärande ihop med praktikens utveckling. När lärare lär och lär av 
varandra gynnas och utvecklas det kollegiala lärandet och den praktik som de har ett ge-
mensamt ansvar för. Elisabet Nihlfors (2012) framhåller att lärares utforskande av sin egen 
praktik ingår i det systematiska arbete med uppföljning och utvärdering som idag ingår i lä-
raryrket.  

Vad är det då som det medvetna reflekterandet och det kollegiala lärandet behöver foku-
sera? Reflektion som ska leda fram till ny kunskap måste, menar Bie (2015), ha ett innehåll. 
I detta fall är det frågor om undervisningens innehåll gällande elevernas läsning och skri-
vande som är i centrum. I den här modulen har du och dina kollegor varit delaktiga i ett lä-
rande över tid. Ni har delat med er av era upplevelser och erfarenheter till varandra och 
också prövat olika aktiviteter i er egen undervisning. Vidare har ni reflekterat kring villkor 
och möjligheter för elever att läsa och skriva i alla ämnen samt er egen roll i detta. I denna 
process har med säkerhet olika tolkningar av läraruppdraget mötts och ni har på olika sätt 
satt er själva på spel.  

Förhållningssätt  
Vi lever i en tid som präglas av ett förändrat medielandskap och av språklig mångfald, men 
också av en osäkerhet gällande globala framtidsfrågor. Undervisning i vår samtid behöver 
präglas av att eleverna tränas att bli ansvarskännande medborgare som kan tolka informat-
ion och ta ställning (Skolverket, 2011, del 1). Här spelar goda läs- och skrivförmågor en helt 
avgörande roll. Enligt skollagen är det lärarens ansvar att den undervisning som bedrivs vi-
lar på vetenskaplig grund. I det nedanstående lyfts nu förhållningssätt baserade på veten-
skaplig forskning fram gällande villkor och möjligheter för elevers läsande, skrivande och 
lärande.  
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Utforskande 
I artikel två refereras till Vivian Vasquez (2004) som menar att undervisning behöver inne-
bära en ständigt pågående process av vad lärare och elever vet just nu samtidigt som man 
hela tiden justerar, lär mer och bygger vidare på denna kunskap. Den process Vasquez avser 
är något som behöver ledas av läraren och ske i interaktion mellan läraren och eleverna. 
Detta innebär ett utforskande förhållningssätt där det inte alltid går att på förhand veta vad som 
är det rätta svaret, men där elever och lärare aktivt lyssnar och lär av varandra. Vad innebär 
det att planera för och genomföra utforskande undervisning? Det kan bland annat innebära 
att undervisningen kan ta en annan väg eller riktning än den det planerats för. Elevernas 
frågor, deras tankar och kanske också deras förslag till fortsättning kan möjliggöra högt ele-
vengagemang och samtidigt resultera i språkanvändande genom samtal, skrift och andra ut-
trycksformer. Flera forskare, som refererats till i modulens artiklar, pekar på att innehållet 
måste engagera eleverna och att de behöver bjudas in att delta aktivt i undervisningen (se 
t.ex. Cummins, 2000; Skoog, 2012; Schmidt, 2013).  

Ett utforskande förhållningssätt kan beröra såväl innehållsliga aspekter som formella 
aspekter av språk i undervisningen. Ett exempel på det senare är elevers eget utforskande av 
ljud och bokstäver. Bente Hagtvet (1990) framhåller att när barn uppmuntras att skriva 
upptäckande, det vill säga med de bokstäver de kan så utforskar de samtidigt skriftspråkets 
princip och formella aspekter.  

Helhetssyn på läs- och skrivlärande 
För att elever, som Vasquez (2004) uttrycker det, ska kunna bygga vidare på sin tidigare 
kunskap och lära mer behöver undervisningen präglas av en helhetssyn på läs- och skrivlärande. 
Med detta menas att eleverna, för det första, läser och skriver i alla ämnen. En helhetssyn 
på läs- och skrivlärande innebär vidare att undervisningen sammantaget stödjer förmågor 
som att kunna läsa av, förstå och använda innehållet i en viss text eller att kunna se på en 
text med kritisk blick (Liberg & af Geijerstam, 2012). I de läs- och skrivförmågor som det 
idag ställs krav finns det såväl kognitiva som sociala och kulturella perspektiv som går att 
relatera villkor och möjligheter för elevers läs- och skrivlärande. Literacy, inbegriper sociala 
aktiviteter i olika sammanhang där texter används och spelar en roll (se Schmidt, 2015d, s. 
1). Elever har, som lyfts fram tidigare, olika erfarenheter och vanor av literacy, något som 
spelar en stor roll när de börjar skolan. Forskning kring literacy har bidragit med en förstå-
else av alla de sätt som läsning och skrivande kan ske på och på vilka sätt som människor 
lär sig detta. Alan Luke och Peter Freebody (1999) menar att elever behöver få delta i 
undervisningssammanhang som stödjer förmågor som kodning, funktionellt användande, 
meningsskapande och kritisk granskning av texter: 
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Figur 1: The Four Recourses Model (Luke & Freebody, 1999).  

Luke och Freebody ser kodning, funktionellt användande, meningsskapande och kritisk 
textgranskning som repertoarer av den läs- och skrivförmåga som medborgare i dag behö-
ver utveckla. Dessa repertoarer av läsning och skrivande behöver stödja och samspela med 
varandra i undervisningen. Att ha en helhetssyn på läs- och skrivlärande utifrån Luke och 
Freebodys teoretiska perspektiv innebär att processer som hakar i och följer på varandra 
behöver skapas i undervisningen. För att lära sig läsa och skriva är det flera förmågor som 
behöver samspela och som är avhängiga varandra. Läsa, skriva, förstå och kritiskt granska 
texter är utifrån ovanstående teoretiska perspektiv inget som kan ske lösryckt, där en en-
skild förmåga tränas på isolerat och var för sig. Det är heller inget som kan ske enbart i 
svenskämnet utan det behöver, som framhållits genom flera av modulens artiklar, ske i alla 
ämnen och vara alla lärares ansvar. 

En helhetssyn på läs- och skrivlärande innefattar dessutom alla de texter som undervis-
ningen behöver utgå från, vilka kan vara såväl muntliga, visuella, skriftliga och multimodala. 
Här ingår även olika slags texttyper som berättande texter och faktatexter. Undervisningens 
innehåll behöver förutom dessa texter också innefatta estetiska uttrycksformer.  

Elevperspektiv 
Ett ytterligare förhållningssätt, som framträder utifrån modulens tidigare artiklar, skulle 
kunna benämnas elevperspektiv. Enligt läroplanen ska undervisningen anpassas efter ”varje 
elevs förutsättningar och behov” (Skolverket, 2011, del 1). För att göra detta behöver lärare 
försöka ta den enskilde elevens perspektiv. Barnkonventionen framhåller barns och elevers 
åsikts- och yttrandefrihet och belyser deras rätt att bli hörda och lyssnade på. Genom att se 
på och bemöta elever som talande, medskapande och berättande kan det betyda att de upp-
leva delaktighet i undervisningen. När elevers erfarenheter och tankar tas tillvara ökar möj-
ligheterna för dem att delta än mer aktivt i undervisningen. Förhållningssätt som utgår från 
barns perspektiv kan hjälpa lärare, forskare och beslutsfattare inom utbildning att byta hori-
sont så att de påminns om vikten av elevers inflytande över undervisningen samt vikten av 
att se och bejaka varje elevs unika personlighet.  
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Undervisningens innehåll  
De förhållningssätt som ovan presenterats berör undervisningens innehåll på flera sätt. 
Bland annat berör förhållningssätten vad undervisning och lärande innebär och hur lärande  
kan möjliggöras. Vidare kan förhållningssätten utgöra redskap för planering och reflektion 
kring denna undervisning som ska stödja alla elevers läs- och skrivlärande.  I artikel ett refe-
reras till Marianne Skoog (2012, s. 210) som pekar på vikten av att som lärare ställa sig frå-
gor om undervisningens innehåll. Från vilka innehåll ska eleverna lära sig läsa och skriva 
och vilka innehåll förmår att engagera dem? frågar sig Skoog (se Schmidt, 2015a, s. 9). Inne-
håll innefattar då både de texter eleverna möter och de aktiviteter eleverna involveras i kring 
dem i undervisningen. Ett annat sätt att uttrycka samma sak på är att undervisningens inne-
håll behöver bemöta och relateras till de didaktiska frågorna vad, hur och varför. Vad ska 
undervisningen utgå från och vilken textrepertoar ska eleverna få möta? Hur ska detta ge-
nomföras och varför? Med utgångspunkt i styrdokument och med stöd i förhållningssätt 
som utgår från vetenskaplig grund kan undervisningens innehåll planeras, genomföras, re-
flekteras över – och ständigt utvecklas och förbättras. 

Enligt Vygtosky (1978) syftar den proximala utvecklingszonen på det avstånd mellan det 
som ett barn kan göra utan hjälp och det som barnet kan göra tillsammans med en mer er-
faren person. Ett genomgående inslag, som återkommit och bildat mönster i den här modu-
len, har varit vikten av dialogisk undervisning där texter samtalas om och där strategier för 
läsförståelse och skrivande presenteras och används. I flera av de tidigare artiklarna har 
olika stödstrukturer för detta presenterats. Rätt använda kan dessa stödstrukturer innebära 
stöd för elevernas läs- och skrivlärande, men som med alla modeller och metoder behöver 
de reflekteras över på ett medvetet sätt. Frågor som kan ställas om alla modeller, metoder 
eller läromedel är varför och utifrån vilka utgångspunkter de väljs och sedan används. Det 
finns i all undervisning en risk att inslag och moment blir rutinartade och inte ifrågasätts. 
Här återkommer vikten av medveten reflektion.  

Dialogisk undervisning 
I flera av modulens artiklar har den dialogiska högläsningen betonats. Den dialogiska högläs-
ningen där en berättelse delas och bearbetas är av stort värde för elevernas språk- och 
skriftspråkslärande, något som artikel fyra lyfter fram (Schmidt & Grönte, 2015). Med be-
rättelsen som gemensam utgångspunkt uppstår möjligheter att fokusera på innehåll, språk 
och språkanvändande i undervisningen (Cummins, 2000). Genom dialogisk högläsning kan 
eleverna utveckla vanor kring att läsa och samtala. De kan också få minnen kring de böcker 
som lästs och samtalats om. Eleverna kan ges möjlighet att dela med sig av sina tankar kring 
innehållet. Detta skickar ut viktiga signaler om vad det är att läsa: ”att vi läser och tänker om 
det vi läser, vi läser och når förståelse och vi läser och blir berörda” (Schmidt & Grönte, 2015). 
I undervisningen kan en gemensam praktik skapas som stödjer språkutveckling och lärande 
kring olika ämnesområden samt läs- och skrivlärande.  
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Vikten av den dialogiska högläsningen återkommer i artikel fem och sex med konsekvensen 
att den behöver innefatta högläsning och samtal om olika slags texter som exempelvis fakta-
texter, skönlitterära berättelser, lyrik, webbtexter och exempelvis kortare filmer. Ett tydligt 
mönster i modulen har överlag varit betydelsen av en dialogisk undervisning.  

Cummins modell tydliggör alla de delar som bygger upp en dialogisk undervisning med fo-
kus på innehåll, språk och språkligt användande. Modellen kan användas som utgångspunkt 
för en dialogisk undervisning som inkluderar språkutvecklande arbetssätt och individan-
passning av undervisningen. Här återfinns frågeställningar som kan stödja lärare i deras 
undervisning. Frågor som kan ställas berör hur innehållet kan göras begripligt för eleverna 
och på vilka sätt de bjuds in att ställa frågor, jämföra och granska texters innehåll. När och 
hur får eleverna använda alla sina språk för att uppleva och lära och på vilka sätt uppmanas 
de att jämföra och tänka om språkets formella aspekter? Här blir Cummins (2000) tankar 
om identitetsinvestering och det kognitiva engagemanget avgörande. När eleverna går in 
med intresse och engagemang och när undervisningen blir meningsfull för eleverna ökar 
möjligheten för studieframgång. Ett fokus på språk, ämnesinnehåll och språkanvändning är 
viktigt för alla elever och i synnerhet för de flerspråkiga eleverna För att kunna utvecklas till 
ansvarskännande medborgare som förmår att tolka och dra slutsatser från olika slags texter 
måste eleverna från början få vara med om undervisning, där de inbjuds att tänka och yttra 
sig om innehållet i texter samt skapa egna texter. Det är likaså viktigt att synliggöra de språk 
som finns representerade i en klass och att se språklig mångfald som en resurs.  

 

Figur 2: Tolkning av Cummins modell. Lundberg, Schmidt & Wedin (2015).  
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Strategier för förståelse  
Det som läses, samtalas om och förstås behöver, som artikel sex framhåller, ingå i ett tidi-
gare känt sammanhang. Det är i detta läsningens sammanhang som strategier – och förhåll-
ningssätt - för förståelse kan integreras.  Judith Langers (1995, 2011) faser kan användas för 
lärares samtal tillsammans med sina elever om barnlitteratur, filmer och sagor i undervis-
ningen. Frågor som lärare kan ställa om sin undervisning är hur eleverna bjuds in i läs-
ningen, vilka föreställningsvärldar de ger uttryck för och hur detta tillvaratas i undervis-
ningen (Schmidt & Jönsson, 2015).  

Det är viktigt att i undervisningen göra något av de gemensamma läsupplevelserna, att gå 
bortom dem som Langer (2011) uttrycker det. När något nytt skapas utifrån en läsupple-
velse kan estetiska uttrycksformer användas. Något nytt kan skapas som resulterar i poesi, 
sånger eller kanske nya berättelser med elevernas egna illustrationer 

Läsloggen, som tas upp i artikel sex, kan också den fungera som ett stöd för eleverna att re-
flektera över läsningens innehåll, något som sedan kan bilda underlag för gemensamma 
boksamtal. Schmidt & Jönsson (2015) skriver att läsloggen ska spegla den enskilde elevens 
personliga tankar. Rätt använd kan läsloggen innebära att eleven involveras allt starkare i sin 
egen läsning (Ibid.). Om läsloggen till en början används för den gemensamma läsningen 
kan den sedan utgöra stöd för eleverna att reflektera över sin egen personliga läsning.  

Läsloggen kan på flera sätt fungera som en stödstruktur för den enskilde eleven, som ge-
nom den kan sätta ord på sina reflektioner. I gemensamma samtal kan eleverna uppmanas 
att dela med sig av varandras tolkningar. Eleverna bildar här en möjlig gemenskap där tolk-
ningar kan mötas och delas. Langers faser, åskådliggjorda i modellen nedan, kan på flera 
sätt utgöra ett stöd för läraren och dennes undervisning.  

 

Figur 3: Langers fem faser (Schmidt & Jönsson, 2015) 
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Strategier för skrivande 
De texter som eleverna skriver behöver också de ingå i ett sammanhang. Det är av mycket 
stor vikt att eleverna får vara med om att tillsammans skriva berättande texter och faktatex-
ter för att på så sätt få stöd i hur detta kan göras. Det senare inbegriper att olika texttypers 
särdrag lyfts fram, visas på och förklaras. På så sätt kan undervisningen utgöra en stödstruk-
tur i sig, något som lyfts fram och beskrivs i artikel fem (se Schmidt, 2015c, s. 6-9). Genom 
att använda tankekartor i undervisningen kan eleverna få vara med om att samla och struk-
turera fakta utifrån ett visst kunskapsområde och stödjas i att tillsammans och på egen hand 
dra slutsatser. Syftet är att läsa, samtala, skriva och lära om olika ämnens innehåll. Nästa 
steg i denna process blir då att organisera en ny text i över- och underteman och samman-
foga textens delar till en helhet för att på så sätt visa ny kunskap.  

När elever skriver och författar berättande texter behöver de få stöd i att organisera dessa i 
en början, mitt och slut. I artikel fyra presenteras en stödstruktur för detta (Schmidt & 
Grönte, 2015).  

 

Figur 4: Hinderschema (Grönte, 2002) 

Elevernas skrivande utifrån ovanstående berättarstruktur eller andra stödstrukturer, som att 
dramatisera berättelser eller använda tankekartor, behöver successivt vidgas och fördjupas 
så att eleverna hela tiden utmanas. Från att ha varit om att gemensamt författa och organi-
sera olika slags texter kan eleverna uppmanas att skriva i par eller på egen hand. Stödstruk-
turerna kan förändras och också göras mera komplexa.  

Frågor man som lärare då och då kan ställa sig är om en viss rutin eller stödstruktur som 
återkommer i undervisningen möjligen har tjänat ut sin roll och kan behöva tas bort, för-
ändras eller utvecklas. Det viktiga är inte metoden, strategierna eller modellen i sig, som 



  

 
 
 

 

 
Grundskola  

 

 

Den medvetna reflektionens betydelse  Maj 2015 
http://lasochskrivportalen.skolverket.se 9 (11)  

 
 

hinderschemat ovan, utan hur de stödjer elevernas fortsatta lärande. Att läsa och skriva i alla 
ämnen i årskurs 1-3 innefattar komplexa processer över tid. Det kräver att lärare har tillgång 
till många redskap för att stödja elevernas läs- och skrivlärande. Alla didaktiska redskap och 
stödstrukturer för undervisning och lärande behöver därför väljas och reflekteras över med 
omsorg. Genom forskning och teoretiska perspektiv kan lärare se på sin praktik. Lika viktigt 
är det att utgå från praktiken, det vill säga eleverna, undervisningens innehåll och lärarna. 
Teori och praktik är beroende av varandra.  
I denna sista del av modulen ska du som deltagare få pröva någon av de tidigare aktivite-
terna i del 1-7. Vilken blir din medvetna reflektion när du på nytt prövar aktiviteten och vad 
händer när du relaterar den till den forskning som denna artikel sammanfattat? 

Lusten och glädjen 
Det är också så att utan lust och glädje i undervisningen så går det inte. Lusten och glädjen 
kommer ur ett gemensamt lärande mellan lärare och elever, elever och elever samt lärare 
och lärare. Undervisningen behöver alltid utgå från ett innehåll som motiverar och engage-
rar. Det går inte att träna och öva på något som man inte vet vad man ska ha det till och 
som inte är kopplat till ett innehåll.  

Villkor och möjligheter för läs- och skrivlärande i är på många sätt komplexa processer som 
inte enkelt går att fånga i en beskrivning eller förstås endimensionellt. Det finns inga givna 
svar. Vad vi vet är att lärares undervisning är avgörande för elevernas möjligheter att lära. 
Undervisningen behöver matcha och möta elever på olika sätt utifrån deras behov och för-
utsättningar (Skolverket, 2011, Vygotsky, 1987).  

För att klara detta komplexa uppdrag är lärare beroende av varandra. Det kollegiala lärandet 
är i sig en stödstruktur för lärares utveckling av sin gemensamma praktik. Den medvetna 
reflektionen och det kollegiala lärande hänger ihop och behöver samverka med varandra.  
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