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Detta diskussionsunderlag till kommentarmaterialet ”Få syn på språket” är inspirerat av ett material 
framtaget av Helena Danielsson och Caroline Bötrius. 
 

Diskussionsunderlag träff 2 
Vi kommer bland annat att använda Skolverkets kommentarmaterial ”Få syn på språket” 
som referenslitteratur under vårt arbete i språkutvecklingsgruppen och du har i uppgift 2 
analyserat vilka muntliga krav som ställs i kunskapskraven i relation till ämnesinnehållet för 
de elever du valt. Du har även funderat och resonerat om vilken språklig respektive kognitiv 
nivå som krävs. Vi ska nu fördjupa detta genom att även fundera över hur vi arbetar med att 
utveckla elevernas kritiska tänkande. 
 
Fundera enskilt 

• I läroplanens första del lyfts utvecklandet av det kritiska tänkandet, börja med att 
fundera enskilt över på vilket sätt du arbetar med kritiskt tänkande i din 
undervisning. Exemplifiera. 

 
• Fundera även om det finns det en tydlig (eller en dold) progression i hur ”kraven” för 

det kritiska tänkandet höjs (förskola-grundskolan, inom grundskolan, grundskola-
gymnasium). 

 
• Utgå ifrån några för dig aktuella förmågor i läroplanen och koppla dessa till Blooms 

taxonomi (en sammanställning av dessa kunskapsaspekter finns i en egen bilaga). Kan 
du utifrån sammanställningen dra några slutsatser om hur du skulle kunna arbeta 
annorlunda med att utveckla dina elevers kritiska tänkande? 

 
Diskutera i grupp 

• Hur tänker ni kring Blooms taxonomi och utvecklandet av elevernas kritiska 
tänkande?  

 
• Vad är det för skillnad på att de olika förmågorna; namnge, redogöra osv? 

 
• När befinner sig eleverna på en analysnivå? Tänk utifrån flera olika åldrar på 

eleverna. 
 
Sammanställ era reflektioner, tankar och eventuella frågor utifrån frågeställningen ”Hur kan 
en undervisning se ut som tränar eleverna i att använda sig av ett kritiskt tänkande?” 
 
Skriv in er sammanställning i ett gemensamt dokument: http://piratepad.net/NBsprak-
kritiskt-tankande 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=2843
http://norrbackasprakgrupp.weebly.com/uploads/2/2/3/8/22384044/uppgift_till_traff_2.pdf
http://norrbackasprakgrupp.weebly.com/uploads/2/2/3/8/22384044/kunskapsaspekter_cummins_blooms.pdf
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