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Vem är jag?
● Lärare 4-9 i svenska, engelska, franska och spanska
● Arbetar på grundskollärarutbildningen 4-6 och 7-9, 

engelskdidaktik
● Arbetar sedan 1995 på Lexby skola och sedan 2016 på 

Göteborgs universitet
● Förstelärare
● Magister i språkdidaktik



Frågorna är många..
● Hur skapar man ett dynamiskt lärandeklimat i språk? 
● Hur når man alla elever? 
● Hur kan jag integrera färdigheterna? 
● Hur tränar man språkliga strategier? 
● Hur styr jag läromedlet istället för att läromedlet styr 

mig? 
● Hur kan jag arbeta med att motivera mina elever?



Dynamiskt lärandeklimat

● relationsskapande
○ mingel
○ muntligt
○ redovisa, presentera

● byta platser - träna kommunikation
● variera arbetssättet
● ramar
● överraska!



Att nå alla elever

● uppgifter alla kan göra - både utmanande 
och på basnivå

● “negotiation of meaning” - att sätta samman 
grupper/par

● att känna att man lyckas
● top-down, språket som helhet



Integrera färdigheterna

● receptiva 
(lyssna, läsa)

● produktiva 
(tala, skriva)

● kommunikation 
(samtala)



Qui es-tu?
1. Préparation

Rêve! Tu es vraiment toi, mais pas complètement. Tu vas changer de 
vie un peu. Pense pendant dix minutes, invente ta nouvelle vie.
* Tu habites où? Dans quelle ville/quel pays?
* Tu as quel âge?
* Tu travailles? Avec quoi? Oú?
* Tu as une famille? Que font-ils?
* et cetera.. La seule limite est ton imagination!
Cherche l'information sur l'Internet pour trouver des villes, des 
métiers..
Tu peux avoir un petit papier avec quelques mots clés pour les 
interviews.



2. Les interviews
Vous vous interviewez en classe. Vous devez parler avec au moins 
quatre personnes.
Préparation: on parle des questions qu'on peut utiliser quand on 
interview quelqu'un.

3. Les présentations
En groupes de trois ou quatre vous présentez ”les nouvelles 
personnes”.



Träna språkliga strategier

● lingvistisk, pragmatisk, diskurs, strategisk, 
flyt
○ hur arbetar vi med dessa kommunikativa 

kompetenser?
● “språkdetektiv” 

○ att klara sig på språket, lösa språkliga problem
○ bottom-up



Scaffolding - exempel “skriva”



Läromedel

● hur styr jag läromedlet istället för att det styr 
mig?

● att välja läromedel
● plocka ut godbitarna, använda texter du och 

eleverna tycker är bra
● man måste inte “följa kursen”!



Ett praktiskt exempel





Motivation
● känna att man kan och att man lyckas
● utmanas
● förstå hur man kan utvecklas, ZPD

Sociocultural theories: “The aim of corrective feedback, 
therefore, is to assist the learner to move from other-regulation in 
the zone of proximal development to self-regulation, where the 
learner is finally able to use a linguistic feature correctly without 
assistance.” (Ellis, 2012)

● positiva exempel
● att bli sedd



Merci beaucoup!
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