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Färdplan för skolor för att stödja skolspråket 

Hur man engagerar viktiga parter  
Idéer för att presentera FÄRDPLANEN i skolsamhället  

Vi rekommenderar att du presenterar FÄRDPLANENS idé inom skolan vid ett möte där all 
skolpersonal är närvarande. Detta främjar till att uppnå en gemensam förståelse om syftet med 
skolans FÄRDPLAN-projekt.  

Det är till stor nytta om du kan introducera syftet med arbetet med skolans FÄRDPLAN-projekt på 
ett motiverande sätt som bygger på engagemang, antingen skapad på egen hand och anpassad till 
de lokala förhållandena eller med hjälp av idéerna nedan. Den tid som krävs för att arbeta med 
denna metod beräknas till 20–30 minuter.  

Planerade steg:  

• Presentera temat med en video, t.ex. “Austin’s Butterfly” (cirka 7 minuter): 
https://vimeo.com/38247060  

Du kan introducera ämnet genom att berätta att videon demonstrerar modellens 
omvandlingsförmåga. Du kan ange att den beskrivande återkopplingen från läraren i videon 
förbättrar elevernas arbete och visar hur viktigt det är att ge eleverna tid att uttrycka sina egna 
idéer.  

Du kan också berätta att videon fokuserar på det språk som används för att beskriva och förtydliga 
egenskaperna samt på betydelsen av jämförande utvärdering och den stöttning som tillhandahålls 
av läraren. Introduktionen till videon bör inte ta längre än 5 minuter.  

• Visa videon.  
• Diskutera följande frågor med hela gruppen (15 minuter):  

1. Vad är orsaken till Austins förbättring av fjärilen?  
2. Vad anser du om typen av effektiv återkoppling som visas i videon?  
3. Varför är det viktigt att lära eleverna att ge konstruktiva svar?  
4. Vilken roll spelar lärarens återkoppling när det gäller utveckla elevernas ämnesspråk i den 

här videon?  
5. Vad anser du om värdet av omarbetning? Hur ofta gör vi det i vår skola?  
1. Vi bör ha höga förväntningar när det gäller elevernas prestationer. Fundera på möjligheten 

att varje elev i skolan har samma möjligheter som Austin. Vi bör låta eleverna att bearbeta 
sina tidiga intryck och de borde få mer tid att producera arbete av högsta kvalitet så att de 
får en känsla av framgång och en vilja att utvecklas. Hur kan vi uppnå detta i vår skola och 
hur kan vi stödja utvecklingen av skolspråket för alla våra elever? 
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