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I spåret av ASL - detektivbyrån 

 ”När polisen kom så hade tjuven smitit. Dom jagade både dag och natt men 

 på en tisdag den 3 december tog dom fast tjuven.” 

  Från Ananasen och den försvunna väskan (s.4) 

Riktigt så här exakt, som Mimmi och Emilias text är i deras deckare, kommer nog inte min rapport bli.  

Jag ska verkligen anstränga mig för att göra den lika läsvärd, även om det blir svårt då mina elever 

lagt ribban högt. Ni är mycket välkomna till skriften om år 2 i min klass på Mårängskolan i Boden och 

vårt fortsatte arbete med ASL – att skriva sig till läsning.  

Jag sätter mig ner igen för att försöka göra en mer grundlig sammanfattning av vårt ASL arbete i 

årskurs två. Med bakgrund från årskurs 1 och den rapport jag skrev efter det arbetet, så känner jag 

att det nästan är ett måste för mig att även denna gång försöka göra en begriplig och förhoppnings-

vis läsvärd rapport. Själva ”måstet” ligger mer hos mig själv, förmodligen några delar skrivklåda, 

några delar reflektions- och analysintresse och några delar ”dela med mig av vårt arbete” med en tro 

att någon av er där ute har intresse av att ta del av det.  

Skillnaden mot rapporten från årskurs 1 är att denna gång tänker jag skriva en blandning av analys 

och handledning hur vi arbetade med alla delar. Det blir ett försök att förmedla tankar samtidigt som 

ni får alla arbeten, scheman, uppgifter och reflektioner till det serverade i en förhoppningsvis 

kronologisk ordning. 

  

Hur tänkte vi? 

Ett problem som vi ställdes inför då vi skulle planera upp vårt fortsatta arbete kring ASL, för det var 

verkligen ett arbetssätt som vi ville fortsätta utveckla, var hur ska vi gå vidare och vilka steg vi skulle 

ta för att våra elever skulle göra de framsteg mot de mål som är uppsatta och de mål vi vill att våra 

elever ska nå.  

Låter den något invecklade meningen hänga där ovanför som ett krystat embryo till vad som ibland 

kan hindra vår utveckling och som ibland får en enklare lösning än vad vi kan tro. Meningen i sig fick 

jag själv läsa flera gånger för att se om den överhuvudtaget var begriplig, och bara det är en varning 

att du bör skriva om den. Nu gör jag inte det, däremot ska jag förklara hur jag tänker. 
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Att skriva sig till läsning är i grunden ett arbetssätt för att få våra sex- och sjuåringar att just genom 

att skriva ”spökskrift” utveckla sitt arbete med bokstäver för att bli läsare genom att skriva egna 

texter. Nu förenklade jag det enormt (inte förminskade) för det handlar om så mycket mer än det. 

För mig handlade det om ett arbetssätt där vi inkluderade alla olika färdighetsträningar för att uppnå 

förmågor i en mängd olika arbeten (mer om det går att läsa i min rapport från årskurs 1). Till det ska 

vi också lägga hur textbehandlingen och textmängden utvecklas i detta arbetssätt.  

Erica Lövgren har som kommunal språk- läs och skrivutvecklare i Piteå kommun gjort en mindre 

undersökning om hur ASL påverkat elevens skrivförmåga genom att jämföra nationella prov från 

elever som arbetat med ASL i tre år eller mer, med elever som inte arbetat med det arbetssättet. 

Resultatet visade att elever som arbetat med ASL har i genomsnitt fler ord i sina uppsatser.  

Läs gärna hennes resultat på hennes blogg: 

 http://ericalovgren.wordpress.com – De skriver då inte kortare i alla fall … 

Spökskriften försvann relativt snabbt under årskurs ett, ungefär vid terminsskiftet hade i stort sett 

alla elever lämnat spökskriften. Vårt gemensamma tema om Quarkzyterna (rymdgubbar) under 

höstterminen var sista gången många skrev med spökskrift (rymdskrift för oss). Tanken med 

spökskrift är också att berättandet inte blir hämmat av textskapandets komplexitet, men det är inte 

enkelt eller försvarbart att hålla tillbaka elever som nu vill skriva på svenska att göra det. Det här är 

en av de vanligaste diskussionerna vi har som pedagoger i detta arbetssätt och hur gör vi sedan? 

Vi ska inte grotta in oss mer i den detaljen nu, utan nu går vi tillbaka till utvecklingen för år 2. 

Hur skulle vi gå vidare med ASL arbetssättet? 

Vi kunde i vår analys av årskurs 1 se klara framgångar i det arbetssätt vi använt oss av. Bland annat 

räknade vi ut att eleverna haft ungefär 70 olika skrivuppgifter under detta läsår. Inte ifyllnings-

uppgifter, utan skrivuppgifter där de flesta var knutna till elevens egna erfarenheter. Uppgifter där 

eleven redan var expert och stod närmast kunskapen själv, rent innehållsmässigt. Mängdträning med 

meningsfullt innehåll.  

Det här var bara en av alla de delar som eleverna tränade sina förmågor i. Det fanns så många andra 

färdigheter som tränades och utvecklades, vilket går att läsa om i rapporten från årskurs 1. 

Ett framgångsrecept som vi gärna ville hålla levande, men utan att gå på tomgång och upprepa oss 

alltför mycket och gärna med en utveckling framåt. Här kan det som jag antydde förut bli för 

krångligt att hitta denna väg så att man backar tillbaka och tar den säkra och kända vägen. För mig 

fanns ingen sådan väg, då jag bara hade otrampade stigar att välja på även om jag med lätthet kunde 

backat och valt någon av de mer välkända vägar som finns tillgängliga för oss alla. 

Varför jag hade den fördelen är för att det är min första klass på detta stadium. Jag behövde inte 

lämna en full ryggsäck och kliva ut på okänd mark. Den okända marken hade jag redan studsat 

omkring på i ett läsår och nu var det dags att fortsätta kryssa fram bland tuvorna och ibland ramla 

och blöta ner mig, men stiga upp igen och köra vidare. Ett aktivt och spännande arbetssätt. 

http://ericalovgren.wordpress.com/
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Lösningen kom då en kollega viftade med Uppdrag språklyft och rekommenderade den.  

 

 

Ett idématerial byggt på observationspunkter från ”Nya språket lyfter”. 

Boken är uppdelad i två delar, en för åk 1, leksaksfabriken och en för åk 2, detektivbyrån och det blev 

den vi byggde vårt ASL arbete för årskurs två kring. Naturligtvis kopplad till vår andra lilla bibel, Erica 

Lövgrens bok Med datorn som skrivverktyg. Eftersom vi arbetade med bokstavsscheman under vårt 

första läsår och det hade fungerat på ett mycket förtjänstfullt sätt, så kände vi att något liknande 

arbetssätt skulle vara att föredra. Deckarschemat föddes. 

Förberedelser 

Det är självklart viktigt att som alltid i vårt yrke att förbereda, planera och se till att arbetsmaterial 

finns klart innan vi startar upp, speciellt då arbetet omfattar ett så stort projekt som det här. 

Tyngdpunkten i vårt svenska arbete under årskurs två skulle komma att ligga i vårt nya ASL projekt.  

Punktar upp de viktigaste delarna av vår plan: 

 Tillgång till datorer 

Vi har två stationära och två bärbara datorer i varje klassrum. Det är inte 

tillräckligt i den här arbetsformen. Vad vi gjorde för att lösa det var att 

förlägga de stora arbetspassen i ASL till de passen då de andra klasserna hade 

idrott och musik. Vi fick då tillgång till upp till 8-10 datorer.  

 

En både schemateknisk och praktisk detalj som är bra om den är organiserad 

innan arbetet startar upp. Vi försökte även planera in så vi var flera pedagoger 

under dessa timmar. Det är även en fördel om dessa arbetspass är i början av 

veckan anser jag. Vi lyckades planera in de under måndagen och tisdagen. Ett 

80 minuters pass på måndagen (mycket bra för att starta upp skrivandet på 

datorerna) och ett 60 minuters pass på tisdagen. Nu fortsatte arbetet även på 

andra pass under veckan, men då hade vi inte lika många datorer att använda 

oss av.  
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 Material för arbetet 

Vi köpte in klassuppsättningar av sugarböcker. Jag hade använt mig av de i 

arbetet med vårt rymdtema i årskurs 1 och det är ett utmärkt sätt att samla 

ihop alla arbeten för eleverna. Det blir även en helhet i kronologisk ordning då 

arbetet är klart. Vi kom att kalla de för våra deckarböcker. 

Ritpapper, färgpennor och detaljpennor som vi kallar de för i vår klass. Svarta 

tuschpennor med fin spets som vi använder oss av för att fylla i detaljer, vilket 

gör varje bild ännu finare och mer genomarbetad. 

 Inläsning av litteratur 

En mer noggrann läsning av Uppdrag Språklyft med  

fokus på Detektivbyrån och de uppgifter som finns  

att plocka av till texten.  

 

Vi gick också igenom de observationspunkter  

som fanns till varje avsnitt och jämförde de mot de 

mål som finns uppsatta. Observationspunkterna är 

skrivna för att följa Nya Språket Lyfter. 

 Utveckla arbetsschema och uppgifter 

Nu var det dags att utforma arbetsschemat som kom att bli kallat 

deckarschemat. Det skulle finnas delar som eleverna var vana med från 

bokstavsschemat från årskurs 1, men med nya utmaningar och förnyelser. 

Igenkänning med modifiering och utveckling.  

 

Skrivuppgifter, läsuppgifter, enskilda uppgifter och tillsammans med en 

skrivkamrat. Motorikövningar, muntliga presentationer och en bedömning var 

ambitionen att få med i alla scheman. 
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 Strukturera upp arbetet och indelning av arbetspar 

Jag gillar stationssystemet, dels för att det blir en naturlig ordning i arbetet 

och en bra variation av olika uppgifter, och mina elever är vana vid det 

arbetssättet. (I detektivarbetet kom stationssystemet att upplösas i till ett mer 

självgående system, men det kommer jag berätta mer om senare). 

 

Planeringen var från början att arbeta med stationer och givna skrivarpar och 

denna gång delade jag in eleverna från början i pojke/flicka så långt det räckte. 

(Min klass består av 9 flickor och 11 pojkar).  

 

Skrivarparen fick självklart ett nytt namn nu: 
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Arbetet startar – deckarschema 1 

Alla förberedelser var klara och nu var det äntligen dags att köra igång vårt allra första 

deckarschema. Vi gjorde en grundlig beskrivning av hur våra tankar och mål såg ut innan vi startade 

upp arbetet. En information som gick ut till föräldrarna via vår klassblogg och i veckobrevet.  

Ni som följt min blogg kommer få stå ut med lite dubbel läsning, men min avsikt är att göra en 

grundlig redogörelse om arbetet med Detektivbyrån och då är bloggens dokumentation en av mina 

stora källor till hur arbetet har fungerat och vad vi gjort under de månaderna vi arbetat med detta 

ASL inspirerande arbete, så jag kommer självklart använda mig av de texterna även här. 

Uppdrag Språklyft är inte skriven direkt för ASL arbetet, men vi såg att idématerialet passade utmärkt 

för de behov vi hade och efter det utarbetade vi det praktiska arbetet enligt våra egna tankar. 

Här kommer den beskrivning som gick ut till föräldrarna inför det första deckarschemat: 

  

Till denna text var det två bilder bifogade, en på deckarschema 1 och en på observationspunkterna. 

Båda dessa bilder har ni på sidan 4 i denna rapport. 

Tanken är att utgå ifrån de punkter som finns i rutan för observationspunkter i del 1 av detektivbyrån när 
vi utformar elevernas arbetsuppgifter (sid 84 i Uppdrag Språklyft).  
 
Skrivdelen är indelad i två arbetsformer. En där vi använder skrivarpar och där uppgifterna är mycket lika 
de vi använt oss av i våra bokstavsscheman. Den andra är individuell där första schemat är inriktat på att 
beskriva och motivera, en träning i att kunna beskriva och argumentera sina egna tankar i skrift och tal. 

Läsdelen är ny i våra arbetsscheman. Ny på så sätt att den är mer tydligt beskriven. För vi har även förut 
läst upp våra texter och bearbetat de på olika sätt. Vad vi nu kommer göra är att lägga mer fokus på 
detaljer i läsningen. I läsdelen kommer vi även ha olika berätta uppgifter. 

Motorikrutan släpper vi absolut inte. Att fortsätta utveckla elevernas motorik, både fin och grov, är ett 
delmoment som inte får underskattas. Sen att det här är många elevers favoritruta, speciellt för våra lite 
rörligare elever, är något vi inte heller får glömma bort. 

Gåtor är med naturligt i ett detektivtema och det skadar ju inte direkt våra gråa celler, sen är det skoj 
också och det gillar vi att ha i skolan. 

Uppdragen som är i våra stjärnor är uppgifter som redan finns i Uppdrag Språklyft och är en del av det 
arbetet som en fortsättning på detektivtemat. Vi väljer att lägga in några i varje schema för att få en 
större variation i de olika arbetsuppgifterna. Uppdragen ska vara lite mer spännande och ge en utmaning 
för eleven. 

Bedömningscirkeln är något vi gör med eleven när alla uppgifter är gjorda på schemat. Vi utgår då från de 
observationspunkter som jag beskrev tidigare. Eleven gör en bedömning och pedagogerna en. Allt 
kommer dokumenteras i arbetsboken. Kommer mer utförligt beskriva hur vid ett senare tillfälle. 

Arbetsgången i schemat är naturligtvis inte att eleverna gör klart alla uppgifter i en ruta och sen går 
vidare. Det blir ungefär såhär; en skrivuppgift (tillsammans), sen en läsuppgift, efter det en gåta eller ett 
uppdrag, därefter en individuell uppgift … ja ni förstår upplägget. Variation med en klar styrning! 

Där har ni lite av de tankar vi har inför vårt ASL tema. Nu är vi laddade och redo inför måndag då teori 
landar i verklighetens praktik. 
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En start som kan slå knock på vilken deckare som helst 

Det var tisdag morgon och jag var så där otroligt på gång som man verkligen kan vara då man har 

planerat upp ett arbete som vi bara vet kommer bli grymt roligt att arbeta med. Ni känner igen 

känslan eller hur? Det var nästan så att jag stod och drog in eleverna i klassrummet.  

”Stå inte och dräll i kapprummet … in med er nu.” 

”Men Christer … det har ju inte ringt in ännu.” 

”Detaljer … detaljer … nu kör vi!” 

 

Vi hade under måndagens sista timme gått igenom deckarschemat med hjälp av kanonen. Det var 

mycket viktigt att förklara hur schemat och de uppgifter som fanns där skulle hanteras. Eftersom 

mina elever arbetat med bokstavsscheman under årskurs ett så var de vana vid formen, men extra 

tydlighet är aldrig fel. Speciellt nyfikna blev de naturligtvis på vem Piffy var. När vi samtalat klart om 

schemat och alla frågor besvarats så släckte vi ner och jag läste första delen av Detektivbyrån. Nu fick 

eleverna reda på vem Piffy var som de i en av uppgifterna på deckarschemat skulle både rita och 

beskriva. Vi hann även prata lite om misstänkta och lite andra typiska deckartermer, vi delade ut en 

sugarbok till alla som skulle bli vår deckarbok och sen var skoldagen slut. 

Nu var det alltså tisdag och vi skulle få sätta tänderna i deckarschemat på riktigt. Jag hade tillgång till 

alla datorer. De andra klasserna hade musik och idrott. 10-12 datorer lediga i tre klassrum. Alla skulle 

få börja skriva. Det var en välkänd uppgift som vi gjort så många gånger förut. Lista ord! Denna gång 

var det detektivord som skulle listas. Det kändes så perfekt att alla skulle komma igång med arbetet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det som istället hände går aldrig att förbereda sig på, men är förstås något som vi måste ha i 

bakhuvudet när vi arbetar med datorer och teknik. Med lika van hand som en drill sergeant i vilken 

amerikansk militärfilm som helst, så fördelade jag snabbt ut mina deckarpar till de olika datorerna i 

de tre olika klassrummen. Här skulle det skrivas och ingen tid skulle slösas idag på prat från 

magistern. Alla förberedelser hade gjorts redan dagen innan. 

Efter bara några minuter kom de första indikationerna på var denna lektion skulle ta vägen. 
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”Christer … vi kan inte logga in” 

”Har ni skrivit rätt lösenord?” <— korkad men rätt vanlig fråga. 

”Jaa…” 

”Är ni säkra?” <— ännu en briljant ställd fråga. 

Efter ett flertal nya försök och en längre rad med elever runt omkring mig med samma problem så 

började mitt spindelsinne varna mig för att nu står allt inte rätt till, men med envisheten hos ett 

rostangrepp på en oljetanker så trummade mina fingrar hårdare och hårdare fram 

inloggningsuppgifterna på datorn för att liksom slå in det i systemet att jag hade rätt. 

Belöningen för mitt idoga arbete kom  

självklart i form av detta meddelande. 

Nu började den där inte så godartade  

stressen krypa fram i kroppen på mig. 

Efter ett upprört samtal till support,  

vilka inte gick att få tag i, så det visade sig  

att en helt oskyldig kvinna i växeln istället  

fick uppdraget att förklara vad hon inte visste 

för en irriterad pedagog.  

 

Det visade sig att hela kommunens system  

var nere (är rätt säker på att jag inte orsakade  

det iaf, även om den inre ilskan kan ha  

framkallat en del teknikdemoner). 

Där står jag alltså, i vilket jag förmodar inte är en helt unik situation i vår svenska skola. I det här 

arbetssättet är vi beroende av att tekniken fungerar och just det kan vara och är ibland ett argument 

för att inte arbeta på det här sättet. Det får det aldrig bli. Tekniken strular ibland och ett värre 

scenario än vad jag just beskrivit, då det gäller datakrångel, är svårt att tänka sig.  

För att ge ännu mer vatten på kvarnen för belackarna så var min situation så att de elever som 

lyckats komma in och skriva inte kunde skriva ut eller spara förstås. Magistern andades in djupt och 

plockade då fram en liten vän så allt arbete inte skulle gå förlorat. Vänner är bra att ha. 

På det hela så var det en motsatslektion till vad jag 

planerat och tänkt mig, men vi vände allt det trista till att 

starta upp med uppdrag 1 istället, vilket blev så 

fängslande att vi inte ens ville gå hem efter skolans slut. 

Nästa dag fungerade allt som det skulle igen, även om vi 

inte hade tillgång till alla datorer då så kunde vi i alla fall 

köra igång med våra detektivordlistor och fortsätta med 

uppgift 1, som var att göra en snygg framsida till deckar-

boken. Värt att komma ihåg är att för eleverna så var inte 

dagen lika misslyckad som jag som lärare uppfattade den. 
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De första uppgifterna 

Som jag beskrev förut så är det viktigt att börja enkelt och gärna med en uppgift som är bekant. Vi 

hade nu två uppgifter på deckarschemat som vi koncentrerade oss på. Det var att lista detektivord 

och att göra framsidan till sin egen deckarbok. 

Att lista detektivord visade sig inte vara alls lika enkelt som att lista ord på en speciell bokstav. Vi 

hade tillsammans pratat lite om olika ord som passar in i ett detektivsammanhang, men att komma 

ihåg dessa ord var inte självklart då deckarparen satt framför datorn. Så här i backspegeln hade det 

varit en god idé att göra en gemensam tankekarta på tavlan med alla ord vi kom på, men här är det 

en balansgång mellan att servera för mycket och att få ihop ett eget arbete i samarbete med sin 

deckarkamrat. Är resultatet viktigare än vägen dit eller blir vägen ibland för krånglig så resultatet 

uteblir? Det är en fråga som jag även ställer i nästa avsnitt. Denna gång kändes det som att 5-10 

egna ord var ett resultat som var väl värt att klistra in i den fina deckarboken och med ett så unikt ord 

som ”Åkitåki” som kröning på listan kan väl ingen säga emot mig där. 
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Arbetssättet har sina svängningar 

Vill du som pedagog att dagarna ska se likadana ut och där livet puttrar på i en lagom sjudande 

anrättning, så är kanske det här arbetssättet inte att föredra. Men vem vill ständigt tugga på 

smaklöst kött och vattnig potatis när vi kan slänga in lite kryddor och ibland få smaka på något som vi 

aldrig någonsin trott att vi skulle få uppleva.  

Jag hamnade förstås i en dag då det inte riktigt ville sig. Det var fjärde dagen vi arbetade med 

deckarschemat. Min planering var noggrann och det skulle finnas uppgifter till alla. Magisterns 

uppgift under detta pass skulle bli att gå omkring och lugnt hjälpa, lyssna, prata och läsa med 

eleverna. Så var planen … så blev det icke! 

Nu tänker kanske några av er:  

Vad är det här för knasigt arbetssätt … nu är det andra gången på fyra dagar som det verkar braka 

ihop för den där läraren. Kan ju inte vara ett speciellt klokt sätt att genomföra en undervisning på. 

Nej, jag försöker absolut inte skrämma bort någon från det här arbetssättet. Det skulle vara den 

största missen ni kunde göra, enligt mig, att inte ge er ut i det här äventyret. För det är vad det 

verkligen blir, ett härligt och spännande äventyr för både dig som pedagog och dina elever.  

Min tanke är bara att försöka ge en så ärlig redogörelse av min personliga upplevelse av mitt arbete 

under dessa månader och framför allt visa var mina reflektioner tog mig. 

Tillbaka till arbetspasset, dag fyra. Trots noggrann planering fick jag flänga  

runt och dela ut nya uppgifter hela tiden, hann inte ens läsa färdiga arbeten.  

Det blev en lektion där jag kände att jag började störa mig på småprat här  

och där, som jag egentligen inte alls borde reagera på. Samarbete kräver just  

en del småprat.  

Det var absolut inget fel på produktiviteten hos eleverna, snarare tvärtom.  

Uppgifterna höll inte lika länge som jag planerat. Jag hann heller inte  

motivera eleverna att lägga ner mer tid på varje detalj. För helt plötsligt  

befann jag mig i en underlig situation där jag nöjde mig med lite mindre  

text för att nästa elev skulle få tillgång till datorn.  

Jag sänkte min ambitionsnivå och på det sättet kravet på kvalitén i mina elevers arbete för att jag 

hade för få arbetsredskap att tillgå. Omedvetet, men ändå. Jag var alltså på ett ställe jag absolut inte 

ville vara på, inte fysiskt utan pedagogiskt. Resultatet var att bli klar så nästa skulle kunna börja 

arbetet för att bli klar så nästa skulle kunna börja … produktionen hade blivit viktigare än vägen dit. 

Bromsa! 

Hur blev det så? 

Jag tror att det var för att föregå stök och för mycket rörlighet i klassen. Sen hade veckan varit full 

med aktiviteter som någonstans tagit energin även ur magisterns kropp. En annan starkt bidragande 

del är att jag i årskurs 1 vid flera tillfällen i veckan hade tillgång till en annan pedagog som tog lika 

mycket ansvar för uppgifterna som jag. Nu hade jag varit själv dessa veckor och det märks ju 

naturligtvis på hur mycket tid jag kunde ägna åt varje elev. 
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Vad gör man i ett läge då vi känner att vi producerar hellre än bra? 
 
Javisst, mängdträning är viktigt och repetition är inlärningens moder och allt det där … 
Men tiden till att samtala om texter och bilder för att förbättra även i denna ålder måste vara viktigt. 
Tänker jag fel? 

Okej Christer, hör jag någon säga igen. Innan vi läser vidare så vill jag veta om det är någon idé att 
lägga tid på det här. Känns krångligt och mest besvärligt. Blir det bättre eller? 

Svaret är ett självklart ja. Det kommer bli så mycket bättre, som det så populärt uttrycks nu. Den 
viktigaste lärdomen från dag fyra var hos mig att jag upptäckte att producera för produktionens skull 
inte var på den ambitionsnivån jag ville hålla mig, men ibland så sänker vi nivån för att kunna klara 
dagen. Det gör oss inte till en sämre pedagog, det gör oss mänskliga. 

                                Åtminstone halvmänskliga. 

Klassrummets whiteboard började domineras av vårt deckarjobb och såg nu ut så här: 
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Beskriva och argumentera  

Vi är fortfarande på uppgifterna till deckarschema 1.  

Exakt, var ordet jag hade att sträva efter som jag skrev i min inledningstext och då kan det bli mycket 

detaljerat i de uppgifter som vi arbetade med, speciellt under det första schemat. För detaljerat? 

Jag vet inte, vi får se. Det får nog ni som läser bedöma själv. 

Att beskriva hur någon ser ut, vilka egenskaper någon eller något har är inte alltid så lätt när man är 
relativt ny i skriftspråket. Vi började med muntliga beskrivningar av saker, runda, hårda, kantiga, 
mjuka osv. Sen pratar vi om människor och djur. Många av de arbeten som kom i deckarschema 
arbetet var nya för eleverna. Att beskriva saker, att kunna motivera varför du tycker en sak, att skriva 
egna frågor som handlade om det vi läst. Vi tog varje tillfälle i akt att vid dessa nya uppgifter 
introducera eleverna i de tankebanorna. Muntliga genomgångar och mycket samtal för att sedan 
praktiskt genomföra uppgiften.  

Uppgiften nu var att beskriva Piffy i ord och sedan rita han/hon. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till vänster här ovan ser vi en ganska lagom hund, beskriven på ett lagom sätt. Piffy, på bilden till 

höger är texten lite mer exakt, men framför allt är halsbandet väldigt tydligt beskrivet. Båda har 

genomfört uppgiften på ett mycket bra sätt. 
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Argumentera i skrift och tal är något helt nytt för dessa elever. I tal är argumentationstekniken 
ungefär på den här nivån: ”Det var inte jag, det var han/hon” eller ”Jag började inte det var han/hon” 
eller den bästa av alla; ett tomt stirrande rakt fram och en halvöppen mun som mumlar ”Jag vet inte, 
jag kommer inte ihåg”. Det finns klara utvecklingsmöjligheter här. 

Dags att prova en uppgift där du ska välja en misstänkt av tre och motivera varför du valde den 
personen. Inte lätt! Vem tror du tagit Piffy och varför? 
Vi samtalade innan uppgiften om hur vi gör när vi motiverar vårt svar, att därför jag tycker det inte är 
ett svar som förklarar hur du tänkt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Två svar med en motivering som är liknande, men med stor skillnad på textmängd. Uppgiften har 

båda genomfört på ett alldeles utmärkt sätt. Sen hade vi förstås killen i klassen som även han hittade 

en misstänkt och en klar motivering som gick att koppla till berättelsen; 

”Jag misstänker Einar Tvär för att Piffy brukade bajsa och kissa på hans trägård.” 

En orsak god som någon att kidnappa en hund (måste någon gång sätta mig och jämföra killar och 

tjejers texter i skrivarbeten med samma instruktioner och analysera skillnader och likheter). 

I sanningens namn så fanns det några som stirrade med tom blick och föreslog ett namn och sedan 
var motivationen helt enkelt ”därför”, men där nöjde sig inte deras magister riktigt med det 
argumentet. ”Ååååååååh hur menar du nu då?” Här får man tillfälle till ett ganska trevligt samtal 
med eleven. 

Någon ville också ha sin granne som misstänkt, men det blev ju lite svårt då han inte ens var med i 
berättelsen. Det är tillfällen som dessa som verkligen gör att jag älskar detta arbete. 
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Frågor till texten  
Även denna uppgift var ny för eleverna. Att få formulera egna frågor till en text vi läst. Allt arbete i 
deckarschema 1 var baserat på den första delen i detektivbyrån som vi läste gemensamt två gånger 
och eleverna fick även läsa den enskilt eller i deckarparen. Jag hade även sett till att de elever som 
behövde få den uppläst kunde lyssna på den via datorn. 

Uppgiften var från början att skriva 5 frågor om texten,  
men som det ofta kan hända så får vi ändra lite i våra  
uppgifter för att de bättre ska fungera praktiskt än vad 
vi tänkt i teorin.  

För att få ett fungerande samarbete där deckarparen sam- 
talar med varandra så gjorde jag fördelning sex frågor där 
de skrev tre var, vad den andra sa förstås. En mer rättvis 
fördelning, vilket för många är viktigare än vi ibland tror. 

Vi pausar och tar en historia från verkligheten som handlar lite 
om vikten av rättvisa, turordning och vilket ansvar den vuxna 
ansvariga har och vad för konsekvenser vårt handlande kan få. 

Vi är på en idrottsutövning i en grupp med barn. De ska göra 
olika övningar och de har två ledare som i tur och ordning tar 
barnen en efter en i den ordningen de står i varsitt led.  
När ledaren tar en av de som är i tur och följer den så blir det  
en liten lucka längst fram i ledet. Snabbt som en vessla smiter  
den som nu är bakom den som ska vara näste man fram och  
tar första platsen i turordningen. Reaktionen är omedelbar. 
Hallå … du tog min plats! Jag var före dig! 
Svaret är lika självklart. Men nu står jag här! 

När ledaren kommer tillbaka med eleven den haft så har den inte registrerat att det blivit ett skifte i 
kön, utan tar den som står först. Kvar står den andra eleven besviken och lite arg. När ledaren åter- 
igen kommer tillbaka och nu tar den besvikna eleven så påpekar den för ledaren vad som hänt. Svaret 
från ledaren är ”Men det spelar väl inte så stor roll” och så kör de övningen och turordningen får vara 
som den är.  

Spelade det här någon roll och vad fick eleverna lära sig av det här? 

Då det gäller hur mycket eleverna fick göra varje övning så spelade det absolut ingen roll, vilket 
kanske var det ledaren tänkte på. Men rent socialpedagogiskt kan tillfällen som dessa skapa klara 
roller i hur barn kommer att uppträda. Den elev som fick sin plats tagen fick lära sig att genom att 
säga ifrån till den som tagit platsen löstes inte problemet. Att göra nästa steg som de fått lära sig, 
prata med en vuxen, visade sig inte heller lösa problemet ”då det inte spelade någon roll”.  
Elevens lärdom blev att det inte spelar någon roll vad den säger när en situation som denna uppstår. 
Om detta händer upprepade gånger så lär den här eleven inte berätta mycket för oss vuxna mer. 

Den andra eleven som följt utvecklingen från sin sida har fått klarhet att det är absolut inget fel att ta 
för sig och tränga sig fram. Den egenskapen premieras utan någon som helst tillsägning. 
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Vi kom lite utanför banan där, men vikten av att vara rättvis kan inte negligeras med fraser som ”det 
jämnar ut sig i längden” eller ”vad spelar det för roll ni får ju alla göra det”. 
 
Att vara millimeter rättvis är ju en omöjlighet och inget vi ska sträva efter, men vi måste vara så pass 
uppmärksamma på våra elever så vi inte skapar en grogrund där den som alltid är framåt, verbalt 
eller fysiskt, får sin vilja igenom oftare än de som inte är av den personligheten. 

En tanke vi bör ha med oss då vi utvecklar arbeten och uppgifter till våra elever. En tanke som kan 
vara mycket svår att upprätthålla då vi är inne i ett lektionsmoment av rörelse, kreativitet och många 
elever som vill ha uppmärksamhet samtidigt. Oerhört svårt kan det vara då, men inte mindre viktigt. 

 
 
 

 

 

 

 

   Att skriva frågor till en text som någon annan ska  
   besvara är inte enkelt. Jag lät eleverna själva  
   fundera ut hur de skulle ställa sina frågor. Den enda 
   instruktion de fick var att: 
   ”Ni måste själva veta svaret på er fråga.” 

   Sen läste vi upp frågorna för varandra i klassen. 

De här stunderna är bland de bästa som lärare. När eleverna själva styr situationen och jag kan luta 
mig tillbaka och lyssna och förundras hur kloka, engagerade och underbara elever jag har. 

Svårigheten är förstås att göra just det … bara lyssna och inte lägga sig i.  
Något jag behöver arbeta med, mycket mer. 
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Slutet på schema 1  - bedömningsmallen  
Då var det endast några små arbeten kvar på första schemat. Här hamnar du som lärare i en situation 
där eleverna har olika mycket kvar att göra, sjukfrånvaro, olika arbetstempo allt sådant spelar in på 
hur mycket varje enskild elev hinner på ett schema. Tror det är bra att tänka vilka uppgifter bör alla 
hinna göra och vad är mindre viktigt, utan att för den skull låta eleverna veta vad som är vad om ni 
förstår hur jag tänker. 

I mina lärarögon så gör det inte så mycket om eleven inte har gjort gåtorna på schemat, eller alla 
motorikövningar. Det är förstås övningar som är roliga och bryter det vanliga arbetet på ett sätt som 
eleverna uppskattar, men det är ingen katastrof om de inte är färdiga innan nästa schema. Sen har 
det visat sig under deckararbetets gång att det är de uppgifter som ligger som arbetsuppgifter, skriv 
och läs med illustrationer som varit det eleverna varit mest på att göra. Uppgifternas karaktär har 
verkligen stimulerat elevernas intresse för att göra dem. 

De uppgifter jag tycker är viktiga för elevens utvecklande av sina förmågor är de delarna när du 
samarbetar med en kamrat, de delarna där du ska läsa upp din text för klassen och visa. Kan inte 
understryka det mer tydligt än så här; en elev som inte fått läsa upp sin text och visat sin bild för 
klassen är en besviken elev. Är det något vi inte vill ha så är det besvikna elever. 

                 Självbedömningskort 
    Nu var det dags att prova vårt sätt att  
    bedöma elevens förmågor under arbetets  
    gång. 

Tanken är att det ska vara enkelt för 
eleverna att bedöma sin egen insats och 
förmåga. Att inte krångla till det för 
mycket, så vi startar med de mest 
självklara observations-punkterna från 
Språket lyfter.  

Målet var att avsluta varje del, varje 
deckarschema med denna bedömnings-
mall, men det kommer vara olika punkter 
att bedöma sig själv i för varje delschema. 

Den här idén är om jag får uttrycka mig ödmjukt, helt strålande. Nu är det inte jag som utformat den 
här fina mallen till bedömningen, utan det gjorde min kollega Ulrika Stoltz. Det här med att få elever 
att själva tänka i banor, vad kan jag och vad behöver jag träna vidare på är viktigt och som jag förstår 
blir det allt viktigare då vi ser på de allmänna diskussionerna om The Big Five. 

Vi var verkligen inne på ett viktigt spår här. Vi hade tänkt rätt och vi visste vad vi ville, men ändå kom 
det sig så att mot slutet av deckararbetet så tappade jag just den här biten med självbedömningen. 
Jag missade att göra den med en del elever. Varför blev det så? 
Vi tar det när vi kommer dit … ni vet … kronologisk ordning och allt det där. Ni får se det som en 
cliffhanger. I del 4 får vi läsa om ett av Christers misslyckande … bläddra nu inte dit direkt. 
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Ni som kommer arbeta med det här arbetet och kanske efter vårt sätt att jobba bör fundera och 
planera extremt noggrant för just hur ni tänker göra med självbedömningen. Gör det innan ni sätter 
igång, så hamnar ni i ett annat läge än vad jag hamnade i. Ni måste tänka på att jag är ju testpilot på 
det här arbetet eftersom det utvecklades under arbetets gång. En testpilot kraschar en del gånger 
och det är något jag börjar bli hyfsat duktig på, att krascha … städa upp … tänka om … och sedan lyfta 
igen. 

Hur mycket du än planerar och tror att du förutsett allt, så händer det oväntade saker i vårt yrke som 
ger uppgifterna en helt annan riktning. Min förmåga att vara flexibel kan ibland också vara till min 
nackdel. Jag kan ibland vara på gränsen till att släppa iväg ett arbete för långt ifrån den ursprungliga 
tanken för att elevernas inspiration och energi är så god och deras idéer är så bra. Det är vid de 
tillfällena som vi tidsmässigt kommer utanför det planerade och ibland även ämnesmässigt. 
Samtidigt vill jag inte sudda bort den här lite bråkiga egenskapen som jag har, utan den hade vi aldrig 
haft vårt fantastiska rymdtema i årskurs 1. 

Läser om min text och inser någonstans att den här läraren verkar smått galen ibland, men jag kan 
försäkra er om att jag numera eller egentligen alltid lyckas ta mig tillbaka till dit vi startade. Idag 
säkert ett par steg tidigare än förut. Vi arbetar i en kreativ och levande miljö och visst är planering, 
mål, bedömning, kurs- och läroplaner jätteviktiga … men när arbetet är igång så får vi inte köra med 
skygglappar och bara trava på i en upptrampad bana och nöja oss med att gå i mål. Det är inte 
utveckling av skolan, eleverna eller för oss som professionella yrkesutövare i pedagogikens konst. 

   Bedömningen gick över förväntan. Först fick eleven  
   fundera och kryssa i sin del på bedömningskortet.  
   Efter det så satte jag mig ner med eleven och använde 
   elevens svar som samtalsunderlag. Vi pratade om hur 
   han/hon hade tänkt och sen så fyllde jag i min del medan 
   eleven satt bredvid och lyssnade på mina funderingar.  

De flesta hade mycket god koll på sina förmågor och vad 
   de behövde träna på. Några hade inte riktigt samma  
   uppfattning som läraren om deras förmåga att lyssna på  
   andra, men kunde kanske försöka göra det lite bättre  
   nästa gång i alla fall. 

 

    

 

 

 
Något som magistern behöver träna mer på  
är definitivt att skriva mer tydligt nästa gång. 
”Jag kan inte läsa skrivstil” säger en elev. 
”Hoppsan … det där är inte skrivstil” säger jag.  
”Det är slarvstil, förlåt mig” 
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Summeringen av första deckarschemat – en reflektion  
Vi avslutade deckarschemat med att hitta på egna deckarnamn. Ytterligare än grej som ”poppade” 
upp i huvudet på mig under arbetets gång. Något jag tycker ni ska börja med när ni gör deckarboken. 

Deckarnamnet skulle vara en egenskap och sitt namn, men egenskapen skulle vara på den bokstav 
som ditt namn började på. Gärna förknippad till något med detektivtemat. Vi fick namn som; August 
Alert, Samuel Smart, Galna Gustav, Tokiga Tove, Jättestarka Johannes, Mimmi Mumsig, Järn Jakob, 
Enastående Emil och många fler. Själv ville jag ha namnet Coola Christer men det blev nedröstat och 
istället blev mitt deckarnamn Clowninga Christer. Typiskt! 

Samma kväll som jag hade ”avslutat” deckarschema 1, så hade jag en massa tankar om hur det gått 
och hur vi skulle fortsätta i del 2. När jag har många tankar så sätter jag mig framför datorn och 
börjar skriva. Det är mitt sätt att koppla av på, reflektera i det jag gjort. Rensa min skalle, så jag får 
plats med något nytt. Jag tänker här helt enkelt bara kopiera in från bloggen vad jag skrev just då, vid 
det tillfället.  

”Torkade ren whiteboarden och våra olika uppdrag och uppgifter försvann in i trasan 
för att sköljas bort i slasken. Två veckors härligt kreativt arbete trollades bort på någon 
minut. Kvar var de färdiga arbetena, produkten av våra ansträngningar. 

Våra deckarböcker. 

Vi hade klarat av del 1 – vårt första deckarschema. 

Att summera eller/och reflektera över ett arbete är hur man än försöker 
en subjektiv känsla. Min känsla som pedagog, min känsla och övertygelse  
i det jag gör. Kan min entusiasm i ett arbetssätt hindra mig från att se  
nackdelarna? Självklart kan det vara så. 

Då börjar vi i den änden tänker jag då. För att slå hål i påsen och se vad som ramlar ut. 
Vad gick snett under del 1, eller vad kunde vi gjort bättre? 

Den kontroll jag hade under vårterminen med bokstavsschemaarbetet (sjukt långt ord) 
var betydligt mindre. Mindre på det sättet att jag fick ”flänga” runt mer och släcka små 
bränder istället för att ha den där sköna pratstunden eller det bästa av allt, då jag 
kunde sitta tyst bredvid ett skrivarpar och lyssna på deras samtal. 

Varför blev det så? 
Ser två anledningar. 
Den första och mest tydliga var att jag varit själv under de allra flesta passen nu i 
början av terminen och det är svårare att hinna med att lyssna ”klart” på alla då. 

Den andra anledningen är att jag inte varit lika noga i stationssystemet som jag var i 
årskurs 1. Ett system som fungerade mycket bra. 
 
Varför har jag gått ifrån det? 
Dels har jag mindre lokaler att nyttja nu och sen har jag inte tagit mig tiden att utforma 
bra uppgifter för olika stationer, bekväm i min framgång trodde jag förmodligen att jag 
bara behövde utforma bra skrivuppgifter och sen slänga in några små extrauppgifter 
på schemat. Motorikövningarna skrev jag inte ens ut. 
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Dumt! 

Slarvigt! 

Skärpning till nästa schema magistern. 

Tycker även att en del av skrivuppgifterna gick rasande fort att göra. Där är det en 
balansgång att forma bra uppgifter som stimulerar till längre skrift, men ändå inte 
dödar glädjen att skriva. Bildarbete till texterna fungerar ofta som en bra förlängning 
av uppgiften och det förgyller även arbetet. Skrivuppgifterna är ändå det som styr hela 
arbetet, själva kärnan i ASL tänket. Det som gör att eleverna hela tiden går framåt. 
Viktigt att de uppgifterna är bra (notering till mig själv som det så populärt uttrycks). 

 

Då har vi lagt ut ett par förbättringsmöjligheter 
till del 2. 

Annars … så måste jag tillstå att arbetet gått 
över förväntan. 
Energi, lust, intresse och arbetsglädje är ord som 
ganska snart poppar upp i skallen på mig när jag 
med mina extremt subjektiva och positivt 
slipade glasögon betraktar min skara av tjugo. 
Jag hör aldrig någon säga ”måste vi arbeta med 
deckarschemat”. 

Måste vi … byts ut till Kan vi inte jobba med … 

Behöver jag någon annan sorts reflektion än att 
just se skillnaden på dessa två början på en 
mening? Nej, inte idag … inte just nu. 

Själv längtar jag efter att få utforma del 2 av deckarschemat, så fantastiskt roligt har 
jag i mitt yrkesliv nu. Smaka på den!” 

  Från Tangentdansen - Vit whiteboard – summering del 1 – den 14 sep 2012 
 

Svaret på min fiktiva fråga på sidan 11 i denna rapport ”Är det någon idé att lägga tid på det här?” 
finns att utläsa i de sista meningarna av reflektionen ni just läst. När jag är inne i mitt femtonde 
yrkesverksamma år som lärare och upplever att jag aldrig haft så fantastiskt roligt, så behövs det inte 
fler motiveringar än den. 

Då har vi avslutat del 1 i denna skrift. Det första deckarschemat och det är fyra till. Förhoppningsvis 
har ni inte tröttnat och är nyfikna på vad som komma ska. Alla delar kommer inte vara lika noggrant 
detaljerade som denna första del, men arbetsgången och uppgifterna ska jag försöka förklara och 
redovisa på ett sätt så ni kan kopiera arbetssättet om ni så behagar. 

Om inte annat så blir det säkert en hel del av Christers missar här och där som kan vara värt att läsa. 
Rekommenderar en kopp kaffe till läsningen, då kaffe aldrig är fel i något som helst sammanhang. 
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Del 2  

 
Deckarschema två – tillbaka till tryggheten 

”Hej Sally Smart. Vi har ett smart förslag. Brottet har gott till såhär.  
En man med lös säg smög in i ett höghus igår kväll. Han var lite rund.  

Med en kofot. Han tykte inte om solen så han hade sol glasögon.  
Han stal saker från rika och jede till de fatiga lender. 

Han försökte vara koll för at samla pengar  han samlade pengar i  
en plast påse som han sane i sit kasa skåp. 

Han samlade till et hus.” 

 
Det är aldrig försent att backa  
Utformningen av deckarschema 2 var klart och planen var att gå tillbaka och göra det som inte 
fungerade bra i första schemat mycket bättre denna gång. Vad är det annars för mening att 
reflektera över hur jag arbetar om jag inte lär mig något av det. Lär mig, rättar till, förändrar och 
förhoppningsvis förbättrar. 

Ska försöka förklara tankarna kring det här schemat 
kopplat till uppgifterna och med utgångspunkt från 
observationspunkterna i språket lyfter. 

Skillnaden mellan det här schemat och det förra är 
att uppdragen redan är skrivuppgifter och då ville vi inte 
göra för många skrivuppgifter till. Där av hamnar de i 
skrivrutorna, en på en gemensam i deckarparen och en 
enskild. 

I uppdrag 3 (enskild skrivuppgift) så är skrivuppgiften att 
skriva ett brev till Sally. Tanken är då att gå igenom hur 
man skriver ett brev, hälsningsfraser mm. Vi skriver 
naturligtvis på datorn, även om grundtanken från boken 
Uppdrag Språklyft är att skriva för hand. Vi hindrar 
absolut ingen som vill skriva för hand att göra det. 

 

 
 

 

Bra punkter att gå efter och här finns även 
ett tilläggsuppdrag för de elever som alltid 
är snabba och vill ha mer jobb. 

Just den här uppgiften, uppdrag 3 kom att  
få en djupare mening i mitt sätt att tänka 
kring skrivuppgifter, men det kommer vi  
till senare.  
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I uppdrag 4 (skrivuppgift i deckarpar) så är 
uppgiften att skriva ett signalement. 
  
En fortsättning på att beskriva saker i text, 
denna gång en människa och då tar vi med 
fördel våra deckarpar till denna uppgift. 
  
De ska få beskriva varandra och sedan ska 
vi lägga alla beskrivningar i en hög och läsa 
upp dem och gissa vem som är vem. 

De observationspunkter vi kom att använda 
oss av för att utforma bedömningsmallen 
till deckarschema 2 är de här till höger. 

 
Läsdelen på schemat är små korta texter om en ny figur i berättelsen, nämligen sonen till Herr och 
Fru Dufva, Robert Dufva. Till dessa lägger vi också några rituppgifter. På detta schema kommer vi 
återvända till att nyttja motorikövningarna som en del av stationssystemet.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stegövningen var vår egen idé, men bollövningarna är direkt tagna från Ericas bok om än omskrivna. 

Nu var vi redo för en ny omgång med detektivbyrån. Uppläsning av kapitel två i Detektivbyrån med 
Sally Smart, mysteriet går vidare och vi skulle få sätta vår knivskarpa hjärnor i nya uppdrag och 
kluriga uppgifter. 
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Tillbaka till stationerna  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Jag backade tillbaka för att rätta till de saker som jag inte var nöjd med i första schemat. Tog tillbaka 
ett arbetssätt som hade fungerat mycket bra under årskurs 1. Fördelade ut eleverna i olika stationer 
och sedan satte vi igång. Vilken skillnad det blev på struktur och arbetsro. Kände att jag blev lite sur 
på mig själv att jag överhuvudtaget lämnade det här när jag visste att det fungerade så väl. 

 

 

 

 

 

 

Tillbaka till motorikövningarna också, bollövningen var en mycket snurrig och härlig upplevelse. 
Körde dubbel upplaga av motorikövningar, så eleverna fick röra sig lite i vårt annars väldigt långa 
arbetspass (90 minuter). Obegripligt att jag struntat i denna på deckarschema 1, eller struntat är 
kanske ett något starkt ord. Ibland så tror vi oss hinna mer än vi gör och när tiden tar slut så plockar 
vi bort fel saker. 
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Stegövningen  
Stegövningen är en trevlig uppgift, spännande för magistern också att se hur samma instruktion kan 
ta eleverna till så olika platser på skolgården. Tanken är sedan att göra en summering av det här när 
alla gjort uppgiften och ställa oss på den plats vi kom till och sen ska vi se vem som var närmast 
målet. Det var viktigt att inte berätta var man hamnade. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Läs- och illustrationsuppgiften detta pass var om Robert Dufva, att läsa och rita honom. Det är något 
med elevbilder som gör mig så varm i hjärtat. Nu arbetar vi mycket med att förstärka våra texter med 
bilder och det har blivit ett signum för våra arbeten. Jag ser ingen ha för bråttom eller slarva för att 
bli klar med sin bild, oavsett vilken förmåga du har. Vi har börjat närma oss ett av mina absolut 
största mål som lärare, att varje elev är nöjd med sitt arbete och inte sitter och jämför sig med sin 
kompis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fraser som, ”Åh … jag gillar ditt sätt att teckna, du gör så härliga figurer”, ”Kanon att du genom att 
markera det där med detaljpennan lyfter fram den i bilden, blir superbra”, lyfter varje enskild elev i 
sin förmåga. Är du som pedagog intresserad av elevers bilder så finns det en mängd små detaljer som 
vi kan lyfta och berömma. Det är viktigt att det är beröm grundat på reella observationer, annars blir 
det tomt och platt och alldeles för genomskinligt för eleverna. Det kan få motsatt effekt. 
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Under det här arbetet med detektivbyrån så kom bildarbetet att bli mycket centralt. Många av 
uppgifterna innehöll just illustrationer och jag kommer senare visa ännu fler bilder på elevers fina 
bilder som lyfter texterna. Elevbilder kan vi aldrig få för mycket av, eller hur? 

Summeringen av den här dagen då vi hade gått tillbaka till stationssystemet var: 
Idag har det varit en riktigt bra ASL dag och trots att jag varit ensam lärare i klassrummet så känner jag att jag haft tid och 
möjlighet att se vad eleverna arbetat med och haft chansen att hjälpa till där det behövts. Tack vare så pass många olika 
arbeten som i många fall var självgående, som motorikövningar, bilduppgiften och i viss mån gåtorna (som inte alltid är så 
lätta, men då får man klura med en kompis eller byta). 
    Från Tangentdansen den 20 sep 2012 

Med den summeringen borde det vara självklart att sedan fortsätta på samma sätt och aldrig 
någonsin avvika från stationssystemet, men riktigt så enkelt är det inte att vara lärare förstås. Det 
kommer andra saker som gör att vi måste förändra och omstrukturera vårt sätt att lägga upp våra 
lektioner och arbetspass på och så blev det även här … lite längre fram. 

 

 

 

 

 
 

 
Stimulerande skrivuppgifter  
Uppgift 3 i deckarschema 2 kom att bli en uppgift som fick mig att reflektera över vad som gör en 
skrivuppgift till en bra skrivuppgift och hur kan du som lärare identifiera dessa. Ibland får jag för mig 
att jag prickar rätt av ren tur, men i så fall måste jag begåvats med mer tur än brukligt. Någonstans 
måste grundtankarna, planerna, de uppställda målen och den inarbetade kompetensen som vi 
besitter som lärare i erfarenhet och kunskap föra oss i rätt spår, även om vi inte alltid sitter och 
dissekerar varje uppgift vi ger till våra elever. Jag vill gärna kalla den för ”lärarkänslan”, utan att för 
den delen göra den till något flummigt och oprofessionellt.  

Vad utmärker en bra skrivuppgift. I årskurs ett var en bra skrivuppgift något som stimulerade fram 
någon typ av skrift och enklare meningar. Gärna meningar med en given början som ”Jag gillar …” 

I årskurs två räcker inte det här för att vidareutvecklas. Var ställer vi utmaningen så att utvecklingen 
går framåt, men inte blir för svår att hantera? 

En av skrivuppgifterna på deckarschema 2 kändes från början enkel, men efter en stunds funderande 
så insåg jag att det som är självklart för mig är mycket mer abstrakt för mina elever. Eleverna skulle 
genom att använda de små bilderna skriva ett svarsbrev till Sally där de skulle svara på två till synes 
enkla frågor. Vem har begått brottet?  Hur har det gått till? 
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En uppgift som stimulerar till en argumenterande 
text. Det fanns inget rätt eller fel. Eleverna var 
tvingade att hitta på en egen lösning. Helt plötsligt 
var det bara jag som skrev som hade alla svar, 
frågan var hur jag skulle förklara eller få fram dem.  

Det jag först trodde var en enkel uppgift hade efter 
en stunds eftertanke helt svängt till att jag trodde 
den var på gränsen till för svår, men det höll jag 
naturligtvis för mig själv.  

 

  

 

 

 

  
 

Ingenstans står det hur många bilder du behöver använda i din lösning av brottet och det blev väldigt 
olika hur de löste problemet. En vanlig fråga som ställts i vårt skrivande under årskurs två är denna: 
Hur många meningar måste jag skriva? 

Absolut inget fel med frågan i sig, speciellt inte som vi i hela årskurs 1 haft just ett antal meningar 
som skulle skrivas till många av uppgifterna, men när vi nu vill att texterna ska utvecklas och bli 
”köttigare” så ska det inte begränsas av antal meningar. 

Under den här uppgiften kom aldrig den frågan. 
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När vet jag som lärare att uppgiften är en bra uppgift? 

Under planeringen kan jag vara säker på att vissa uppgifter är helt rätt och riktigt lysande för att visa 
sig ibland vara för enkla eller helt enkelt rent ut sagt dåliga, och vissa fall tvärtom. Inte nu så att jag 
planerar in dåliga uppgifter, men ibland är man osäker på om en sak kommer fungera och så visar det 
sig bli riktigt bra. 

Den här skrivuppgiften visade sig bli riktigt bra. Den stimulerade till kreativt eget tänkande och gjorde 
många av elevtexterna mer innehållsrika och längre. Den här uppgiften kom från Uppdrag Språklyft. 
Bra skrivuppgifter i årskurs 2 är att utmana till längre texter nu när spökskriften har försvunnit. 
Utmaningen är att hitta en uppgift som stimulerar så pass mycket att själva textskrivandet inte känns 
arbetsamt. Att skriva på datorerna underlättar ju naturligtvis det arbetet. 

 

 

 

 

 

 

 

Hur går allt det här ihop med den så kallade ”lärarkänslan” som jag något flummigt uttryckte det här 
ovan. Egentligen visar det helt på kärnan av vad vårt yrke handlar om enligt min syn på lärandet. Vi 
kan försöka förutse verkningsgraden av vad en uppgift ska ge och utveckla, men vi arbetar inte med 
material som går att trycka ihop i färdiga mallar eller formar. En uppgift kan leda till flera olika 
upptäckter än vad vi förutsett och framför allt kan det ge olika förmågor i olika grupper, samma typ 
av uppgift, och det är inte ett problem, utan en ren tillgång. Vi omformulerar, omstrukturerar och 
anpassar den ursprungliga idén till den situation vi är i och på vad våra elever svarar på för att få ut 
maximal utveckling.  

Det här innebär inte att vi kan gå och höfta på lite som vi vill i vår undervisning, raka motsatsen skulle 
jag vilja påstå. Är du inte väl förberedd och har en tanke med din undervisning, klarar du inte av att 
vara så pass flexibel som jag tycker vi måste vara för att nå alla våra elever. En osäker pedagog blir 
också en starkt kontrollerande pedagog och då pratar jag om ett kontrollbehov där inget får gå 
utanför lektionsplaneringen.  

Lärarkänslan är med andra ord det där vi gör när vi vågar släppa lite på tömmarna och se vart 
elevernas egna förmågor tar för väg, och med hjälp av oss styra tillbaka dem om vägen blir alltför 
vilsen. Det finns inte några misslyckande i att en uppgift ibland tar en annan väg än din första tanke, 
så länge den är inom de målen vi arbetar mot. Misslyckandet skulle vara att inte ens undersöka vart 
den nya vägen för eleven, att spärra nya vägar för att det inte är de vägar vi kritat upp. 

Hur ofta har vi inte gjort det? 
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Uppdrag 4 – signalement  
Arbetstempot i deckarschemat är intensivt och det börjar gå mot de sista uppgifterna. Varvat med 
våra motorikövningar så skrivs det signalement på klasskompisar. Det är väldigt hemligt vem man 
skriver om, så ingen ska veta förrän vi ska läsa upp och gissa vem som är vem.  

Att skriva signalement var inte så besvärligt som det verkade. I början så misstog sig en del på 
beskrivningen av hur personen ser ut med hur personen är. Ett prat om egenskaper jämfört med 
synliga kännetecken kom vi då att ha.  

Hur arbetar polisen? 
Vet de vem det är om jag beskriver en inbrottstjuv med att han gillar ostbågar eller klättrar skitbra i 
träd. Kanske det, om brottet begicks i ett trädhus och vi hittade spår av ostbågar lite här och där, 
annars blir det lätt knepigt. 

Alla fick läsa upp sina signalement och så fick kamraterna gissa på vem det var. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Det här var sista uppgiften på schemat och nu var det bedömningen som var kvar.. 

Vi gjorde klart självbedömningen på schema 2 och redan andra gången vi gör det så blev samtalen 
om hur de olika uppgifterna gått mer intressanta. 

Hur gick det för dig när du läste upp din beskrivning? 
Kan du återberätta vad som hänt i historien fram till nu? 
Hur han du göra för att det ska gå ännu bättre nästa gång? 
Behöver du träna på någonting speciellt? 

Fina samtal om bedömning med eleverna på ett naturligt sätt. En enkel början till att vänja eleverna 
med vad bedömning och mål är. Jag önskar verkligen att jag hade hållit i det här under hela arbetet 
med detektivarbetet. Se till att göra det om ni tänker arbeta med det här projektet. Det är bra 
lärostunder med dina elever, problemet är som ofta att det tar tid och jag hade för bråttom att 
springa vidare i arbetet, tyvärr. 
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Del 3  

Deckarschema 3 – bromsa magistern 

”Visste du att man hade finger avtryck till att lösa brott. 
Visste du att ingen i hela unevärsum har samma finger avtryck som jag. 

Man har finger avtryck till att kolla om man ska komma i Finkan.” 

                                                             av Jakob G 

Einar Tvär presenterar sig 
Under det här schemat så inträffar en händelse som knyter an lite till vad jag avslutade del 2 med. 
Möjligheter som skapas under lektioner, ibland av elevers nyfikenhet och mod att våga, ibland av en 
magisters oförmåga att bromsa sina egna idéer och tänka igenom dem först innan han väljer att köra 
på. ”Ur magisterns ord föds ibland kaos”, gammalt Mårängskolsordspråk.  
Hur det utvecklar sig kommer lite längre fram under den här delen, men först börjar vi som vanligt 
med att se hur deckarschemat ser ut. 

Sally Smart går ju vidare och intervjuar 
sina misstänkta och historien blir 
krångligare och krångligare. Vem är 
kidnapparen egentligen? 

Einar Tvär står i centrum för det här 
schemat och vi arbetar vidare med 
beskrivningar både av personer och nu 
även föremål. Skriva och beskriva, läsa upp 
och gissa. Adjektivsträning så det stänker 
om det. 

Uppdrag 5 är en efterlysning på ett 
föremål.  
Uppdrag 6 är att göra egna fingeravtryck 
och en del uppgifter till det. 

Gåtorna denna gång blir att göra 
räknesagor. 

Motorikövningarna är rena kontraster till 
varandra. En Mandala med konsonanter, 
och den andra är kroppsövningar med hela 
kroppen.  

Även här skiner en brist igenom i vårt arbete. Övningskortet blev aldrig färdigskrivet och den 
övningen försvann. Det som inte är färdigt i mallar och arbeten innan vi startar med ett schema blir 
sällan gjort under arbetets gång. Det går alltid att skylla på tidsbrist, men jag kan helt ärligt inte helt 
fullt förklara varför det blev så. Någonstans nedprioriterade jag motorikövningarna igen. Under det 
här schemat kom det inte att bli kännbart för arbetsordningen, som under deckarschema 1, och en 
annan förklaring till varför övningskortet glömdes bort kan med lätthet stavas ”fingeravtryck”, ett 
arbete som kom att få en något större plats än vad det var tänkt från början. 
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Tvärsäkra beskrivningar  
I deckarschemat är det fortfarande fokus på att beskriva personer och nu även saker. Uppgiften där 
vi läser om karaktären Einar Tvär var klockren, dels för att vi nu har gjort liknande uppgifter och dels 
för att vi börjar förstå oss på dessa adjektivs betydelse för att göra texter mer intressanta och 
levande. 

 

 

 

 

 

 

 

Vi började med att stryka under orden i texten  
som beskrev något om Einar. Sen läste vi texten 
några gånger och efter det så beskrev vi Einar för  
varandra muntligt, utan att ha någon text som stöd.  

Efter det så skulle vi skriva om Einar på datorn till- 
sammans med vår deckarkompis, men det som var  
mest inspirerande var förstås att rita Einar.  
För Einar Tvär var en riktigt färgstark karaktär med  
många speciella och utmärkande drag, vilket ni kan  
se på dessa bilder. 

 

 

 

 

 

 

 

Som alltid är det uppgiftens utformning som ger resultat. I vissa fall helt enkelt hur figuren vi arbetar 

med ser ut som ger denna kreativa explosion. Einar Tvär en odödlig herre i vårt sällskap. Ingen av oss 

kommer någonsin glömma hur han ser ut. Jag skulle kunna lägga upp alla elevers bilder på Einar Tvär 

här för det fanns inte en enda elev som inte var nöjd med sin blid på Einar. 
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Den enkla metoden att ge den svarta detalj 

pennan lite utrymme för att lyfta bilden var  

något som vi arbetade med i denna uppgift. 

Resultatet blev över förväntan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bildarbetet kommer jag alltid tillbaka till som en boomerang. Arbetet med ASL har för mig integrerat 

så många ämnen, speciellt bildämnet. Att få se en elevs utveckling i sin förmåga att tillverka bilder på 

olika sätt är för mig nästan lika stort som att se och höra de knäcka läskoden. En mild överdrift 

kanske, men för en elev som inte vågar göra bilder i åk 1 då han (oftast en han) jämför sig med 

kamraterna och tycker att det han ritar liknar skit. För en elev i den här situationen är det viktigt att 

få verktyg att klara av att rita så han blir nöjd. Jag ska senare visa en utveckling av en elev under 

deckarschemat från starten och till hur det såg ut i deckarschema 5. Den självkänslan elever får av att 

kunna framställa bilder som de känner i sin egen kropp mycket nöjda över är inte att förkasta. 

Sen är bilder gjorda av elever i den här åldern det absolut finaste du kan vila dina ögon på. 
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Dagen då magistern störde arbetet mest  

Jag är här tillbaka i det jag så frekvent diskuterat förut i den här rapporten. Arbeten som skiftar i form 

och karaktär, lite beroende på vad som händer i klassrummet. Tekniken ställer till det för oss ibland, 

elevers idéer för arbetena framåt ibland och inte helt oväntat är det även vi pedagoger som rör till 

det ibland och jag är nog svensk mästare i den grenen. Det borde finnas en broms på magistern, eller 

åtminstone någon typ av avstängningsknapp, spolknapp eller pausfunktion.  

Här kommer händelsen i ocensurerad version och vad det ledde till.  

Vi plockar den direkt från bloggen Tangentdansen. 

Uppgiften var: 

 

Något jag tydligt aldrig lär mig är 
att bromsa mina egna ideér. 
Infall till nya saker i det aktuella 
arbetet bara ploppar ut likt en 
elev som pratar innan tanken 
landat ordentligt i huvudet. 

Vi arbetar nu med fingeravtryck, 
kan det bli mer spännande än så? 
Ta fingeravtryck av sig själv och 
deckarkompisen, sedan jämföra 
dessa med förstoringsglas och 
lupp. 

 
 
Jag går runt och ser aktiviteten och den är god. 
Popp! 
Då kommer den upp i skallen … idén. 
I min första tanke är den lysande och briljant förstås. 

Jag bromsar all aktivitet och med en något energifylld stämma berättar jag om att vi ska göra ett 
fingeravtrycksgalleri i våra deckarböcker. Ni ska ta fingeravtryck av alla era klasskamrater och sedan 
märka upp dessa och klistra in i er deckarbok. 

Jag glömmer helt den arbetsordning jag satt upp och med ivern likt ett barn på julafton frammanar 
jag de nya idéerna muntligt, självklart är allt kristallklart för mig. Nöjd över mig själv spatserar jag 
runt i klassrummet med tuppkammen rest och efter några minuter ser jag vad jag tillfört klassen. 

Kaos … det börjar bli rörigt … fingeravtrycken ligger överallt. Några missuppfattar uppgiften och gör 
sitt eget avtryck 20 gånger, några sliter i samma stämpeldyna och försöker övertyga den andre att 
det var just han/hon som hade den först. 

Lugnet är inte längre det lugn som var, utan ett stegrande kaos. 
Tillverkat av mig och min idé. 
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Bra gjort majjen. 

Jag släcker små bränder och får ett något mer tillfredsställande arbetsklimat, men inser att nu är 
bollen i rullning och det är bara att styra den mot rätt mål. Idén var god och eleverna gillar den, men 
utförandet skulle naturligtvis ha väntat tills huvuduppgifterna var klara och tills jag planerat upp den 
mer utförligt. 

En broms på majjen borde finnas och då inte de rackarns sommarbromsarna som stör oss i 
eftermiddagskaffet och plockar halva armen av oss i en tugga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Är det en katastrof när det här händer? 

Egentligen inte. Det värsta som händer är att du (jag i de flesta fallen) förvirrar en del elever och de 

tappar helt fokus på det de skulle göra och det kan vi tycka vad vi vill om. Just för stunden är det 

självklart inte okej, men för själva arbetet i det stora så spelar det ingen roll. Att arbetsuppgifter kan 

skifta och förändras är en bra förmåga att träna in det också.  

Hallå där magistern! hojtar den tveksamme. Vikten av struktur min herre. Den är inte heller att 

förakta. Glöm inte det i allt ditt … vi kör på och ser vad som händer attityd. 

Jag har aldrig påstått att struktur inte är viktigt, snarare tvärtom. Se bara på det jag skrivit om 

stationssystemet, men strukturen får inte hindra vår kreativitet. Förmågan att förändra, förbättra 

och utveckla. Allt detta går att få in inom strukturen.  

Men visst vore det att föredra om idéer fick chansen att förädlas i huvudet en stund innan munnen 

tar över dem och förmedlar de till skaran av elever, men vi ska alla ha någonting att utveckla och 

förbättra … och det här någonting som jag behöver lära mig och träna mig själv i.  

Hur gick det sedan då? Läs vidare på nästa blad och se själva. 
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Fingeravtryck!  

Som en liten teoriföreläsning så läste vi upp små fakta om fingeravtryck för eleverna innan vi började 

med uppdraget. Jag hade som sagt rört till det för mina kära elever lite, vilket händer då och då när 

man har mig som magister. I slutändan brukar det komma en del gott ut av detta ändå. 

När det första kaoset hade lagt sig och då vi vid nästa lektion kunde strukturera upp uppgiften bättre 
och inte sätta samtliga på att springa runt med stämpeldynan i högsta hugg jagandes kamraters små 
fingrar. Ja … då visade det sig att idén var så bra som jag tänkt från början. Om en idés kvalité nu 
ligger i hur roligt elever tycker en uppgift är, vilket kanske inte alltid är den måttstock vi ska styra vårt 
arbete med. 

Men visst kan det underlätta ibland. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppgiften blev tredelad: 
Den första att jämföra det egna avtrycket med sin deckarkompis. 
(samtal, samarbete, koncentration) 

Det andra var att samla avtryck av samtliga klasskamraters fingrar och göra ett register. 
(planera, alla syns hos alla, sortera, montera, samtala) 

Det tredje var att skriva ”Vet du att” meningar om vad just jag kan om fingeravtryck. 
(diskutera, skriva, återkoppla) 

När jag lite snabbt kikar på det såhär, så ser jag att även om nu uppgiftens form blev en rolig uppgift 
för eleverna så visar det också att den tränat en hel del förmågor som vi direkt kan hitta i vår 
läroplan. Inte en helt fel kombination. Magisterns infall fick tillslut en god mening ändå, vilket det 
oftast blir. Problemet är inte att idéerna är dåliga, utan mer handlingen då det ska utföras. 
Impulskontrollträning behövs. Lagra, förädla, expediera … ska bli mitt nya motto. 
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Lägga till rätta  
Ett uttryck som jag tagit av Erica Lövgren, ett uttryck som kom att få mig att blicka framåt och 
förändra en del i mitt eget arbete. Framför allt mitt sätt att bearbeta texter med elever.  

Vi är nu inne i oktober i årskurs 2 och det är tredje deckarschemat vi arbetar med och i en del av 
arbetet där jag skulle skriva om en av de uppgifter vi gjorde på schemat så kom jag att börja fundera 
kring det här med att ”rätta i elevers texter”. När jag nu skriver den här rapporten så har det gått 
ytterligare sex månader och på ett halvår händer det mycket i vårt yrke. Jag ser hur jag idag arbetar 
med elevernas texter i form av att lägga texten till rätta för andra som ska läsa den. Jag har förstås 
mer medvetna elever som vill lära sig hur orden stavas nu när deras förmåga blivit så mycket större 
och säkrare. Vad som gjorde vad, är svårt att säga, men min reflektion till att rätta elevers texter gav 
mig den där fina diskussionen med kollegor i facebookgrupper, bland annat i gruppen ”Att skriva sig 
till läsning” förstås, men också i kommentarer i bloggen.  

Det jag skrev den där dagen i oktober var detta: 

Många av våra uppgifter i deckarschemat har tränat våra elever på att utveckla en beskrivande 
text, vilket måste vara själva kärnan i skrivarbetet i årskurs 2. Att locka till att skriva i en form 
som rolig och spännande och i min form inte för mycket petande i texterna. Jag rättar 
fortfarande sparsamt. Slänger ur mig ett litet ord på vägen ibland,  
”Jättebra mening där, men är det kola du kan göra med fingeravtrycken?” 
”Eeeh … ne man kan kolla fingeravtryck …” 
”Jaha! Hur ska du fixa det så jag läser rätt nästa gång” 

Jag flyttar själva ”felet” till min person istället för att eleven ska få känna ett misslyckande, även 
om det nu inte är en katastrof att stava fel i årskurs 2. Men som ni alla vet har vi minst en i varje 
klass som hela tiden måste göra rätt. Där varje litet misslyckande känns. 

Jag ska vara uppriktig och säga att jag blir mycket ambivalent när det gäller det här med att rätta 
stavning. Min absoluta känsla är att stegvis införa det och som med allt annat så är det oerhört 
individuellt. Gud förbjude om jag släcker någons lust att skriva när den lyser som allra klarast. 

Att skriva sig till läsning är för mig nu i årskurs två (då vi 
faktiskt nått 100 % läsande elever) en förändrad inriktning. 
Skulle vilja benämna den mer som att skriva sig till stavning 
eller att skriva sig till berättande, vilket i sig också är 
förmågor som själva arbetssättet främjar.  

Jag tror att det är viktigare att uppgifternas karaktär är 
stimulerande än att peta i stavningen. Träning ger som 
bekant färdigheter. Att lura och locka till inlärning genom att 
göra har fungerat väl i många områden, även i skolans värld. 

Lite av John Deweys tankar. 

Är vi ute efter korta rättstavade meningar eller texter med 
tankar och funderingar som kan fara iväg lite hit och dit om 
än inte så välstavade, välstädade och korrekta.  

Jag tar det senare åtminstone fem dagar i veckan. Samtidigt som vi måste lära ut formen och 
skrivregler på ett sätt som inte blir abstrakt och konstlat. Uppgiftens karaktär igen alltså. 
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En text som riktigt sprudlar av liv och skrivglädje. Att jag som lärare ska dit och peta sönder den 

här underbara texten känns inte alls rätt för mig. Den här texten skrevs efter vårt äventyr under 

en mörk kväll i september. 

När jag satte mig framför datorn med min älskade kopp kaffe nu på morgonen var min tanke att 
lite kort redovisa om skrivuppgiften efterlysa en sak. En uppgift som också blev mycket populär 
då den har en mottagare och ett spännande element i sig; att få läsa upp sin ”gåta” för klassen 
och låta de gissa.  

Mina tankar vandrade iväg … till ett resonemang om att rätta i texter. 
Jag är inte färdigtänkt i det här, vilket jag sällan blir i något. Process kallas det visst. Reflektion är 
viktigt för mig. Det gör mig bättre som lärare. 

Tänker jag fel?    
   Från Tangentdansen ”Om att rätta i texter” den 14 oktober 2012 

Förutom Ericas tips att ”Lägga till rätta” så berättade många hur de använder sig av ClaroRead med 
sina elever och jag kom efter det här att använda mig mycket av just det programmet. Att rätta vid 
rätt tillfälle är viktigt och jag vill personligen inte börja för tidigt. Det är alldeles lagom att tillsammans 
bearbeta texterna under årskurs två, men det är hur jag tänker i den här frågan och jag är absolut 
ingen forskare kring barns inlärning. En vanlig golvlärare som genom egna reflektioner försöker få till 
en så bra undervisningsmiljö som möjligt. 

Det trevliga i denna fundering var just att få respons och idéer från så många andra där ute. Idag har 
vi ett enormt utbud av kunniga och intresserade kollegor som gärna ger sina synpunkter på de frågor 
vi ställer oss. Är inte det fantastiskt? 
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Då det gäller programmet ClaroRead så tog jag mig i kragen direkt och började använda det. Runt 
den här tiden hade jag också börjat lägga upp lite små filmer på bloggen och passade på att filma en 
av eleverna då hon arbetade med programmet. Nu är jag inte så skicklig att jag kan visa en rörlig film 
i den här tryckta rapporten, men för er som är intresserade och nyfikna kan ni söka på 
Tangentdansen.se och skriva in ”Roligt med ClaroRead” så finns där filmen med Liv och hur hon i en 
mycket positiv anda ”rättar sig själv” med hjälp av ClaroRead. En trevlig liten film tycker jag. 

Själv reagerade jag på det här sättet efter mitt första pass med ClaroRead: 

Efter de intressanta svaren och kommentarerna jag fick i fb gruppen 
”att skriva sig till läsning” igår så blev jag oerhört sugen på att testa 
ClaroRead mer ordentligt än jag gjort. 

Tillfället kom då vi skulle arbeta med deckarschemat idag. 
Vi pluggade in våra nya hörlurar i datorerna och körde igång. 

Det blev en verklig upplevelse för mig som lärare att se hur bra 
eleverna hanterade denna hjälp. Vi har i årskurs ett endast vid ett 
fåtal tillfällen använt programmet och då när vi listade ord. Det här 
blev något helt annat nu när vi producerar helt andra texter. 

Eleverna svarade oerhört positivt på att arbeta med det här. Jag skulle 
ljuga om jag förutsett det här. Ibland är det verkligen så att jag som 
pedagog bromsar utvecklingen. 
En mycket obehaglig känsla. Oron för att fokus skulle läggas för 
mycket på stavningen så att innehållet blev sekundärt känns nu 
obefogad. Vi kommer från idag kontinuerligt använda oss av 
ClaroRead nu. Dagligen … typ jättemycket =) 

Vad vi alla behöver ibland är en push, en liten spark och sen får vi nya verktyg i vårt arbete. Vår 
digitala dörr ut gör att det här blir enklare och större än vad vi haft förut. Tack för det! 

Slutet av deckarschema 3  
Såhär långt det absolut bästa schemat. Uppgifterna har verkligen utmanat eleverna både skriftligt 
och tankemässigt. De förmågor de fått träna under det här schemat är i backspegeln så många fler än 
vad vi kunnat tänka oss från början. 

 

 

    

 

 

 

Att skriva om en hemlig sak i klassrummet och sedan få läsa upp den för klassen och låta de gissa, var 

något som alla såg fram emot. Det här med att skriva till en verklig mottagare är så viktigt. Nog för att 

vi fröknar och magistrar är verkliga (ryktas det om i alla fall), men när mottagarna är klasskamrater 

och föräldrar blir det lite extra spännande.  
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Variationen i arbeten på schema 3 var en klar succé och när jag summerade arbetet så kunde jag 

konstatera att något hade hänt i klassen. Vi hade lyft i flera olika förmågor. Bland annat hade 

ClaroRead hjälpmedlet fått våra texter att bli bättre, inte kortare och mer rättstavade som jag 

befarat, utan bättre i alla former. Innehållsmässigt och skrivtekniskt. 

För första gången körde vi frågor på texten skriftligt och inte bara muntligt som vi gjort på schema 1 
och 2. Under varje schemaperiod så brukar vi läsa texten och prata om den ett par gånger så själva 
berättelsen ska finnas aktuell i huvudet på våra deckare. 

Denna gång tog vi och skrev ut frågorna och nu skulle eleverna få svara på de skriftligt. 
Vill du göra det på datorn eller skriva för hand? Du får själv välja! 

 
Min oro för att texterna skulle bli kortare 
och inte lika livfulla var som sagt obefogad. 
Det här är samma elev som skrev texten 
om ”Äventyret” som jag använde som 
exempel på något som jag inte ville peta i 
för just oron att släcka skrivglädjen (se 
ovan). 

Redan här ser jag en hel del förbättringar 
genom användandet av ClaroRead och då 
har eleven själv arbetat sig fram till vad 
hon var nöjd med. Det är många ord som 
är ljudenligt stavade, men det är naturligt i 
det här läget. Speciellt som ClaroRead 
läser upp det som om det är korrekt. 

Det kändes verkligen som vi var på väg in i 
en ny fas nu. Vi står och gläntar in i 
någonting som kommer ta oss till en ny 
nivå. Just då uttryckte jag mig såhär: 

Jag kan knappt hålla tillbaka min entusiasm att få 
fortsätta utforska det här. 

Vi hade haft två otroligt lustfyllda uppgifter, en i bilduppgiften att rita Einar Tvär. Det underbara 
collage av Einar som jag fick se slår det mesta av bildarbetet så långt. Den andra uppgiften som blev 
en stor favorit, var just magisterns snubbel med fingeravtrycken.  Deckarschema 3 var avslutat. 

 

 

 

 

 



40 

 

Del 4 

Deckarschema 4 – Uppdragen som försvann 

”Jag tror det är fru Dufva som var skuggan. 

För att när Piffy var borta. Då sprang skuggan på  

Einar tvärs trädgård Klockan 13-00 såg han skuggan 

ute. När black var borta då var skuggan där. Jag tror  

att hon tog båda hundarna.” 

                                                   av Ella L 

 

Paus i mysteriet blev krångel 

Vi har nu haft nästan sju veckors paus i vårt deckarmysterie. En paus som kom av att vi hade ett 

annat temaarbete inplanerat för alla skolans årskurs tvåor. Ett tema som utmynnade i en show för 

föräldrar och övriga elever på skolan. Att samtidigt arbete med deckarschema under den tiden fanns 

inte på kartan. Det hade aldrig fungerat, så därför denna paus. 

Vi är nu inne i mörkrets månad, december. 

Någonstans i detektivtemats inledande planeringsskede så hade vi/jag en tanke att vi skulle vara 

klara med alla scheman innan julledigheten. Det här för att berättelsen skulle avslutas innan 

ledigheten. Jag ville att eleverna skulle få lösningen på mysteriet vem som var den usla kidnapparen 

av de stackars hundarna. Tiden var knapp för att hinna med det här och deckarschema 4 blev ett inte 

så bra genomarbetat schema.  

    Vi inledde deckarschemat som vi brukar  

    med att repetera berättelsen lite och sen 

    läsa upp det nya avsnittet. 

    Bengt med sitt alldeles egna sätt att läsa  

    gör det till en liten enmans teater. 

    Stämningsljusen var tända. 

 

    En mystisk skugga vandrade omkring bland 

    de misstänktas hus och det fick oss att  

    fundera på vem denna skugga kunde vara. 

 

Jag börjar med att gå igenom tankarna bakom de 

uppgifter vi hade på schema 4, men det blir även en 

del missar i det här schemat. Som vanligt tänker jag  

bortförklara dessa på de mest kreativa sätt jag kan. 

Skylla på årstiden är något nytt, eller hur? 
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Deckarschema 4 – spårar ur  

Kanske inte helt, men jag måste ju få ordleka lite. 

Det är nästan halva nöjet med att skriva. 

Tankar bakom schemat; jodå det fanns några faktiskt. 

Jag satte inte så många uppgifter på det här schemat 

då förhoppningen var att vi skulle hinna klart innan jul 

och få höra slutet på berättelsen. 

Skrivuppgifterna var att göra en tankekarta. Vi har  

arbetat med det förut, men väldigt lite och nu tänkte  

jag att det kunde vara en enkel och rolig introduktion 

på hur vi gör en tankekarta. Inte så lätt förstås. 

Göra en sammanfattning i par var en mer konkret  

uppgift. Vad vet ni? Vad har hänt? 

Skriv det ni kommer ihåg. 

Den egna skrivuppgiften var att berätta det du  

visste om Johnny Skribent, som var en liten  

huvudkaraktär i det här avsnittet. Vi skulle självklart 

rita hur han ser ut också. 

Läsuppgifterna var små läskort från Uppdrag Sråklyft där eleverna skulle lista ut vem karaktären var 

från olika personbeskrivningar. En trevlig läsuppgift. Vi skulle även läsa upp vem vi tror tagit Piffy och 

Black, som också försvunnit nu.  

Gåtor fortsatte vi med. Motorikrutan var i jultider att måla en jultomte till vår årliga tomteparad.  

Jag skulle även tillverka ett fint litet motorikövningskort med roliga små fingerövningar. Superbra för 

att träna finmotoriken. Ser framför mig hur bra det hade blivit om det existerat i verkligheten. 

  De två fina stjärnorna med uppdrag som nästan glittrar så fint på det 

  väldigt estetiskt vackra deckarschemat slocknade också i någon sorts  

  inverterad supernova. 

  När jag nu bläddrar återigen i mina elevers fina deckarböcker så ser  

  jag hur många luckor det finns i just det här schemat. Uppgifter som  

  inte blev gjorda … vad var det som hände? 

  December … det är mycket annat som ska göras i december … massor  

  av smågrejer som hör julen till, adventskalendrar, läsa julberättelser,  

  tända ljus, öva julsånger, förbereda julfest … ja ni ser, det var julens fel. 

Sen för att toppa detta så drog jag igång vår läs- och skrivblogg bara för att jag var så sugen på att få 

igång den efter en kurs i Stockholm. Kanske inte kan skylla just det på julen, men annars … 
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Skuggan en mystisk figur  

Vem var den där skuggan? En mystisk figur som dök upp här och där i berättelsen.  

Eleverna fick prova att göra en enkel tankekarta på vem det kunde vara genom att först utesluta 

några som absolut inte kunde vara skuggan och sen försöka lista ut genom lite detektivarbete, vem 

det kunde vara. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Varför slocknade stjärnorna?  

Vi har under detektivtemats gång plockat två uppdrag från boken Uppdrag Språklyft till varje schema. 

En del av uppdragen har vi gjort om lite för att passa in i vårt arbetssätt, men i stort sett har det varit 

mycket bra uppdrag och väldigt bekvämt att lägga in de en efter en. 

Uppdragen har också varit mycket uppskattade av eleverna. Att de framträder i en mycket cool form 

som en stjärna gör också att det bidrar till den effekten. Fast det är inte det mest praktiska sättet att 

skriva in uppgifter på kan jag säga och det är lite krångligt för eleverna att klippa ut denna stjärnform, 

men en mycket god finmotoriskövning i det lilla. 

Den här gången var uppdragens karaktär något tveksamma för mig. Det ena var att man skulle 

skugga någon klasskamrat under en dag och skriva ner vad den gjorde och det andra var att skriva 

hemliga meddelanden till varandra. Ibland kanske jag övertänker saker för mycket, men tanken på 

att två stycken skulle skugga en elev och observera allt den gjorde under en dag fick mig att fundera i 

banor som inte kändes helt bekväma. Det kändes som om det kunde bli en grogrund för något som 

jag inte vill ha i min klass, utanförskap och tissel och tassel bakom ryggar. Speciellt som det var lite av 

den varan i klassen under årskurs 1. Jag ville inte ge bränsle till något som kunde få de otrevlig-

heterna att flamma upp igen, nu när vi kommit till rätta med det.  

Istället försökte jag hitta andra vägar och idéer kring de här uppdragen, men det blev så mycket 

annat att göra att det föll och helt plötsligt så var det julledigt och inga uppdrag blev gjorda. En av 

tvåorna gjorde om uppdraget till att alla skulle ha en hemlig kompis och det fungerade bra, men jag 

kom aldrig till skott att köra det.  

Så tyvärr … deckarschema 4 saknar uppdrag. Ni får fundera hur ni vill göra med det om ni ska köra 

efter våra scheman. Jag kommer säkert tillverka uppdragen vad det lider, men inte just nu. 
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Here comes Jooooonny!  

Huvudpersonen i del 4 var Jonny Skribent. 

Ytterligare en uppgift av beskrivande karaktär, nu med lite 

mer miljöbeskrivningar också.  

Skriv allt du vet om Johnny Skribent. 

Att rita Johnny var en självklarhet.  

 

 

 

 

 

 

 

Jag ser på de uppgifter vi gjort under det här  

temat och får insikten att det genomgående 

skrivarbetet varit att utveckla elevernas förmåga 

att beskriva olika saker, djur, personer och 

miljöer.  

Det har hela tiden blivit lite mer som lagts till 

uppgifterna. En liten nivå högre. 

Att utvecklingen varit god i mina elevers skrivförmåga 

behöver jag aldrig tvivla på. Jag har tjugo böcker fulla 

av bevis. Lägg där till tio fina deckarberättelser som vi 

kan kalla för elevernas examensrapport i detektiv  

arbetet. 

 

 

 

 

 

 

 

Galet bra! 
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Bensinstopp och tidsbrist  

En kombination som inte alltid är så rolig är när energin tar slut och vi har så mycket kvar att göra.  

Vi befinner oss nu i sista veckorna före jullovet och som ni redan förstått så har julens alla påhitt 

knuffat undan en del av vårt mysteriearbete. Jo, den där julgubben har ju en omfattande kropps-

hydda och det är inte lätt att putta undan eller motstå allt han kommer med i denna mörka årstid. 

Från deckarschema 4 har jag egentligen bara en uppgift kvar att redovisa om och det är den där 

eleverna skulle skriva en sammanfattning i par och vad som hänt så här långt. Den här uppgiften var 

det långt ifrån alla som hann göra. Inte ens hälften av eleverna påbörjade den uppgiften. 

Vid den här tiden så gjorde jag en summering, en 

samman- fattning av vad vi gjort så långt i detektivtemat. 

Det var ett sätt för mig att få tankarna i ordning och se 

vilka resultat vi gjort under arbetets gång. En 

terminsdeklaration om ni så vill.  

En hel del har jag redan berört i det jag skrivit innan. Jag 

försökte att bespara er att få läsa samma sak två gånger, 

men det var svårt att klippa ut bitar från den här texten 

utan att tappa den direkta känslan av hur jag kände just 

vid det här tillfället. Det är väsentligt för hur jag upp-

fattade vårt arbete just då och därför ger jag er den i sin 

helhet.  

Så här kommer tankar från den 11 december 2012 ur 

blogginlägget ”Deckarschema – ASL – reflektion”.  

En liten resumé, reflektion, summering av höstterminens 
genomgående ASL arbete för våra årskurs tvåor. 

Var är vi? Hur har det gått? Och varför? 

Tröttheten börjar krypa sig närmare. Energin sinar. 
Terminen är snart slut och det finns en hel del att fundera kring. En termin som avspeglats i 
detektivens förstoringsglas, så varför inte granska vårt arbete utifrån en skarpsynt detektivs öga 
med en medfödd skepticism. 

Syftet med vårt Detektivtema var att fortsätta det framgångsrika arbetssättet vi hade från 
årskurs 1. Då vi i och med våra Bokstavsscheman, lite slarvigt räknat, tränat att skriva och läsa i 
ungefär 70 olika skrivuppgifter på ett läsår. Skrivuppgifter som varit elevnära och stimulerande. 

Där hade vi utgångsläget … och målet var att överträffa det. 
Inte i kvantitet, utan nu i kvalité. 

Uppdrag språklyft blev vår guide, men att bara kopiera och köra hade naturligtvis varit den 
enklaste vägen att gå och ibland önskar jag att jag/vi gjorde det. Tyvärr ligger det inte i min 
natur. Vi var inarbetade i arbetsschemavärlden och jag ville absolut fortsätta med det. Då blir 
det bara till att tillverka och göra egna mallar, vilket inte är unikt för lärarkåren.  
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Med boken Uppdrag språklyft i ena näven och tangentbordet i andra så utvecklades våra 
deckarscheman. Sen släppte vi lös våra deckarpar i mysteriet. 

Det första schemat blir lite av ett nakendopp i en isvak. En häftig och intensiv upplevelse, men 
det finns en del att förbättra, som temperaturen på vattnet till exempel, våtdräkt och kanske att 
flytta hela övningen till ett mer tropiskt klimat. 

Och förbättringsmöjligheter hittade vi självklart i vårt deckarschema också. Utformningen rent 
grafiskt var helt okej, men vi slipade på vårt innehåll och framför allt på upplägget i 
arbetsgången. Kloka av våra mindre fadäser under inledningen av deckarjobbet, så sköt vi nu 
vidare mot del 2 och det visade sig bli mycket bättre (även om del 1 inte varit en katastrof på 
något sätt). Att hitta tillbaka till motorikövningarna var en av nycklarna till att helheten skulle 
fungera på ett bättre sätt. Det blev lugnare i klassrummet och jag fick den tid jag behövde för att 
se elevernas arbete och bearbeta de tillsammans. 

Den viktigaste nyckeln var ändå stationssystemet som jag så ivrigt förespråkat under årskurs 1, 
men trodde jag kunde slarva bort nu. Icke magistern … nixpix. 

Under deckarschema två upptäcker jag en förändring hos mina elevers texter. En uppgift som 
verkade för svår i början, visade sig bli den som bröt ny mark. Elevernas texter blev mer 
innehållsrika och texterna längre. Vi gick från ”hur många meningar ska vi skriva” till något helt 
annat. Ett av våra förutbestämda mål hade visat sig och presenterade sig på ett både 
överraskande och positivt sätt med ett enkelt;  
Hallå där majjen … jag är här nu … tänker du ta hand om mig och se vad som händer?  

Jodå, jag tänker ta hand om dig … mitt lilla skrivembryo. 

Skrivuppgifterna på våra deckarscheman är väsentliga för våra elevers framsteg. En ganska 
självklar analys, men texten är min och ibland gillar jag att vara något övertydlig.  
Bra skrivuppgifter – ASL – framsteg. 
Svar: Ja! 

Men låt oss inte fastna i bara skrivandet. 
Inspiration och glädje är två ingredienser som också kryddar en blivande skrivare och läsare. 
Ibland snubblar vi rätt och ett kaos blir genom ett tärningskast något som vi bara inte ville vara 
utan. Spontan och en förmåga att våga släppa taget har för mig resulterat i många bra 
undervisningssituationer, som jag personligen inte skulle vilja vara utan. Samtidigt är det 
väsentligt att i det här arbetssättet vara mycket strukturerad. 
Motsägelsefullt? 
Absolut inte! En förutsättning för att få en kreativ miljö att växa. Anser jag. 

Utbyten, sociala medier, inlägg, kommentarer, frågor 
Ibland leder det också till en förändring som i sin tur för undervisningen framåt. 

Det började med en text om rättning som i sin tur gjorde att jag på riktigt och strukturerat 
började använda ClaroRead som arbetsredskap. På facebookgruppen: Att skriva sig till 
läsning fick jag tips och råd och ett av dem var att testa med ClaroRead, vilket jag gjorde. 
Tillsammans sitter vi på en massa kunskap och erfarenhet. Vilken guldgruva.  

Vi tog en paus med våra deckarscheman under några veckor då vi arbetade med ett större tema 
och vi har nu precis startat upp igen och det med en sammanfattning av vad som hänt. För det är 
snart slut. Mysteriet ska lösas i deckarschema 5 och vi siktar på att få det gjort innan jul. 

Vad händer sen? 

Vi ska skriva en egen deckare såklart =) 

http://www.facebook.com/groups/321327961249838/
http://www.facebook.com/groups/321327961249838/
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Slutord (för den här reflektionsstunden): 
Arbetssättet är engagerande för både elever och pedagoger, men det är också mycket 
arbetskrävande. Tillverkandet av uppgifter och scheman tar sin tid och det är inte alltid man är 
lika inspirerad att ”komma på något” som också ska vara genomtänkt och målinriktat. Uppdrag 
språklyft är en stor hjälp och det går att arbeta bara med den som material, men jag tycker 
självklart vårt sätt är bättre =) 

Våra elever har inte bara blivit goda läsare och skrivare, utan de har utvecklat en stark förmåga 
att ta ansvar för sina arbeten och kan tydligt följa ett arbetsschema. 

Hur ni vill och ska göra är bara upp till er själva. Vill ni arbeta efter vår ”modell” så är ni mer än 
välkomna att låna våra arbeten, scheman och uppgifter. Kör på bara! 

  Från Tangentdansen.se ”Deckarschema – ASL – Reflektion” den 11 dec 2012 

 

En kombinerad handledning och reflektionsrapport var målet med denna skrift. Jag vet inte riktigt 
hur jag lyckats så här långt, men att ni får med er mina tankar under arbetets gång är utan tvekan. 
Kanske blir det lite för mycket av utsvävningar kring dessa, men jag vill vara så ärlig jag kan i min text. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Från att fråga hur många meningar måste vi skriva till det här. Ja tack, säger jag och bugar för ett 

arbetssätt som jag, trots den mängd arbete det har krävt, skulle välja om och om igen.  

Engagerande, ansvarslärarande, utvecklande av skrift- och talspråk, främjande av samarbetet, 

utvecklande av bildspråket och massor med andra förmågor som tränats.  

Vi närmar oss nu slutet av mysteriet och då lyser stjärnorna starkare än någonsin och vi får uppleva 

underhållande detektivhistorier upplästa av våra ytterst lokala författare i klass 2A från klassrum 4 på 

Mårängskolan, Boden, Sverige. 
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Del 5  

Deckarschema 5 – deckarna dominerar 

”Sen träffade vi doktor mugg det var han som var rånaren. 

Sen kom kapten Filling han försökte stoppa honom men det gick inte. 

För att doktor mugg hade för mycket papper och sköt på honom.” 

                      Från ”Rånet på Teknikens hus” av Nyfikna Nils och El Elias 

”Jag kan gå i min egen skugga.” 

                                                     Deckaregenskap av Mimmi K 

Ett utdraget schema  

Som jag hade lovat mina elever så avslutade vi berättelsen om detektivbyrån innan jullovet. Alla ville 

veta vem som hade kidnappat hundarna och varför. Det var också spännande att se om vi gissat rätt. 

Innan vi läste sista kapitlet fick alla skriva på en lapp vem vi trodde var skurken, sen läste vi del 5 av 

Detektivbyrån från Uppdrag Språklyft. 

Nu är vi tillbaka från jullovet och med ett alldeles färskt deckarschema som ropar till oss. Energin är 

tillbaka och vi ska avsluta i en formtopp. Uppdragsstjärnorna har aldrig varit mer lockande och hur de 

utfördes kunde jag inte önskat mig mer av.  

Vi presenterar deckarschema 5, sista kapitlet. 

 

Deckarschema 5 kommer att domineras av 

två arbeten och det var våra uppdrag. De 

andra arbetena på schemat fick aldrig 

samma uppmärksamhet. 

Uppdrag 9 – äntligen kom det som alla 

elever väntat på i veckor. 

De skulle få skriva egna deckare i deckarpar 

förstås. Det hade under arbetets gång 

skiftats vem vi skrev med och nu bildades 

nya deckarpar för det här ändamålet. 

Den här gången blev uppdelningen lite mer 

av vilka jag ansåg passa bäst för uppgiften, 

dels att samarbetet skulle fungerar bra och 

de skulle komplettera varandra bra i själva 

skrivarbetet.  

Uppdrag 10 – deckareleven. 

Vi samkörde båda uppdragen lite då det 

inte alltid var möjligt för alla deckarparen 

att skriva på datorerna samtidigt.  
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Det här uppdraget var att berätta om sig själv som deckare. Hitta på kluriga egenskaper och självklart 

rita sig själv som deckare. En magnifik uppgift som förgyllde sista sidan i deckarboken.  

 

 

 

 

 

 

 

Alla uppgifter med att beskriva olika saker kom nu till ett avslut. Att få beskriva och rita sig själv som 

deckare, att få ge sin egen skapelse lite extra krafter och förmågor. Jag hade innan uppgiftens start 

pratat om just tillfället att skryta och överdriva lite.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En del egenskaper och förmågor är lite blygsammare än andra förstås. Sen är det viktigt att ha rätt 

utrustning, vem vill inte ha ny polerade glasögon när man ger sig ut i jakten på bovar? 

När eleverna summerade sina arbeten med detektivschemat så var det deras egna deckare och just 

den här uppgiften som de var mest nöjd med. Hos några så var bilden av Einar Tvär också en av de på 

topplistan över vad som varit roligast och bäst med deckarjobbet. 

”Det är så svårt att bara välja en Christer.”  

”Men gör inte det då …” 

”Vadå?” 

”Välj inte en då.” 

”Får jag välja flera?” 

”Självklart!” 



49 

 

Att skriva en egen deckare  

Att få sätta sig ner och skriva en egen deckare. 

Nu var det äntligen dags. Här skulle det pangas på och blodas ner och det skulle bli tomtar och maffia 

och en ond doktor fläskkotlett och flygande bilar i Boden år 2037 och en inkontinent skurk som spred 

sin odör över hela trakten och försvunna lejondräkter där allt tjuven ville var att flytta till Afrika och 

mysteriet i Teknikens hus där Kalsongmannen försökte stoppa Dr Mugg och en hund som stjäl en 

väska från en ananas och en jakt på en kristall som leder våra hjältar in i otäcka världar där monster 

härjar och ett blodigt mord i en ishall och en hemsk labyrint som måste klaras av för att alla fångar 

ska kunna komma ut och ett butiksrån som först slutade med att alla blev kära men allt förändrades 

tillslut och … 

Och … 

Att skriva deckare … vilken grej! 

   Planera: 

   Att sitta och prata om vad vi ska skriva. 

   Jätteviktigt förstås, men jösses vad trist. 

   ”Att planera gör ont i huvudet.” 

   Är utlåtande från två tjejer i klassen. 

 

   ”Vi pratade typ tre sekunder” 

   ”Ne tre minuter var det” 

   ”TRE MINUTER ... så länge var det inte!” 

   Var samtalet om planering med två killar. 

   Jodå, som sagt. 

   Det här med planering är kanske inte det lättaste med att  

   skriva en berättelse, men vi lär oss eftersom. 

   Några fick planera om under skrivandets stund om vi så  

   säger. När den ena författaren inte vet vad den andra  

   skriver, så blir det besvärligt att få ihop det mot slutet. 

Skriva: 

Eleverna är mycket vana vid att skriva två och två och det  

är absolut inget problem. Samarbetet fungerar så bra att 

jag i stort sett kan sätta vem som helst att arbeta ihop. 

Det är väldigt sällan någon säger att de inte får vara med och  

bestämma vad som ska skrivas. Bland de här tio skrivarparen 

så var det ett par (två killar) där samarbetet inte fungerade 

så bra. Inte så att de bråkade om vem som skulle skriva eller 

något sådant. Nej, det var mera att den ena inte hade en 

aning om vad den andra skrivit och de växlade ofta, så när jag bad de två läsa upp vad skrivit för mig 

och sedan förklara för mig vad den handlade om så möttes jag av två fågelholkar. 
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Vi bestämde oss, jag och Bengt, för att vara lite tuffare i bedömningen av deras deckare. Inte släppa 

de vidare till illustrationsarbetet förrän texten var så pass sammanhängande att vi kunde följa en 

någorlunda röd tråd. En början som hängde ihop med slutet och på något sätt skulle det vara ett 

mysterium eller en deckare. Det här skulle publiceras på bloggen och vi skulle trycka upp deckarna på 

tryckeriet till små tidningar. Vi vill att ni ska vara stolta över ert arbete, var lite av vårt motto. 

Att utmana våra elever till att prestera så bra de kan är vår uppgift som lärare, men också en av de 

absolut svåraste. Jag skulle kunna försöka göra en så bra förklaring som jag kan här, men istället så 

plockar jag ett citat från John Hatties ”Synligt lärande”. Det här är ifrån förordet och det är skrivet av 

hans vän Paul Brock. Det är ett brev riktat till skolan och de lärare som i framtiden ska ha hans 

döttrar som elever, en önskan om hur han vill att deras skolgång ska bli: 

 ”För det första, fostra och utmana mina döttrars intellektuella förmåga och fan- 

 tasirikedom mot horisonter som inte fläckats av självuppfyllande minimalistiska 

 förväntningar. Underskatta inte deras intelligens genom att servera ett hopkok 

 av en minsta gemensamma nämnare som ger sig ut för att vara kunskap och 

 bildning, och mal inte sönder deras lust att lära med tråkig pedagogik. Tryck 

 inte ned dem med andefattigt rutinarbete och begränsa inte deras utforskande 

 av kunskapens värld till ett tyranni av ständigt framspottande återanvända arbets- 

 blad. Se till att det sker rimliga framsteg i lärandet från en dag, vecka, månad, 

 termin och år till nästa. 

    För det andra, ta hand om Sophie och Millie med mänsklighet och känslighet,  

 som uppväxande människor värda att få undervisas med äkta respekt, insiktsfull 

 fostran, fantasi och känsla. 

    Och för det tredje, försök maximera deras potential för fortsatt skolgång,  

 postgymnasial utbildning, träning och arbete och för själva livet så de kan  

 bidra och njuta av ett gott liv …” 

  s.13 Synligt lärande av John Hattie 

 

Betänk att varje elevs föräldrar har den här önskan till sitt barn. Klarar vi att uppfylla den?  

Maximera våra elevers potential, utmana, underskatta inte, begränsa inte och bevara deras lust att 

lära. Släck inte lusten … för hur ska vi få den att brinna igen? 
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Illustrera: 

Texten var klar, godkänd, redo att plockas i bitar för att få illustrera den. 

Hur ska jag bäst förklara hur energin var kring det här arbetet? 

Den 23 januari skrev jag i bloggen så här och det får ge en indikation på hur eleverna såg på arbetet 

med deckarproduktionen just då: 

”Våra deckarhistorier börjar ta form ordentligt. 

Att efter ett arbetspass på 80 minuter få svaret JAAA!, 

när vi frågar om de vill fortsätta efter lunchen, visar tydligt ett stort 

gillande av detta arbete.” 

                      Från Tangentdansen ”Mord, Maffia, Tomtar och Polkagrisvapen” den 23 januari 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Det gäller att planera in texterna till rätt bilder och sedan  

   klippa ut och montera det på ett fint och tydligt sätt. 

   Det finns verkliga mottagare till våra arbeten. 

 

 

 

 

 

 

    Ibland är det inte så lätt att hålla reda på  

    vilken sida som var vilken när man gör för  

    många bilder. Om det finns för många i det  

    här arbetet. 
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Mottagare till våra deckare  

Igen … att ha en verklig mottagare för de arbetena vi gör i skolan.  

Mata inte en pärm med arbeten som dina elever lagt ner tid och kraft på att göra.  

Rita inte dit ett snyggt ”R” och skicka det vidare till bänken eller lådans hunger. 

”Tjoho! Christer … slappna av lite. Hold your horses … du kan väl inte på fullt allvar mena att alla 

arbeten som vi gör i skolan ska ha verkliga mottagare, förutom oss pedagoger vill säga. Någonstans i 

all den här mysiga och trivsamma Hattiefnatt predikan så måste även du erkänna att arbetsblad har 

ett existensberättigande. Ha! Jag vet att även du kluddar R på arbetsblad och skickar till pärmdöden. 

Vad säger du om det?” 

Det är julens fel …  

Nej eller jag menar javisst. Vi måste förstås träna förmågor på alla sätt och vis vi kan. Arbetsblad ger 

mängdträning och för ett flertal elever är det här ett utmärkt sätt att lära sig på och en del älskar det 

också. För en del är det rena döden … det tar bort all lust och de vill helst av allt utveckla en lasersyn 

så de kan bränna sönder bladet för all evighet. 

Jag använder dessa blad som extrablad, inte utvecklingsblad. 

Jag tror på att utveckla förmågorna på andra sätt, mer lustbetonade. Jo, det är alldeles riktigt 

uppfattat. Jag tror att mina elever lär sig bäst då lusten är som störst. Något fel med det? 

Mottagare var vi på. 

Då jag även är mycket intresserad av digitala verktyg i skolan så arbetar vi med bloggar, en klassblogg 

och en läs- och skrivblogg. Vi kommer utveckla det här ännu mer för vi ser hur vår värld hela tiden 

blir både större och mindre. Vi når ut till framför allt föräldrar som kan följa vårt arbete dagligen. 

Under det här året har vi kontaktats av en författare som läst ett inlägg om hennes bok på vår blogg 

och vi har även fått ett uppdrag av självaste regeringen. Allt det här är mycket spännande, men att se 

hur mina elevers ögon lyser då de får respons av sina klasskamrater är nog det som ger mest.  

Verkligare mottagare än så finns inte. 

Och svårare än så är det inte. 

 

 

 

 

 

 

            Därifrån finns det förstås utvecklingsmöjligheter. 
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En smart lösning  

Vi fick en smartboard installerad i vårt klassrum. 

Otroligt härligt att enkelt bara kunna slå på den och visa allt möjligt spännande. Vi använde det 

naturligtvis då vi skulle redovisa våra deckare, vilken skillnad det blev från att bara visa upp ett A4 ark 

från att se bilden i detta jätteformat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titta på Moses ögon då han ser sin deckare och de fina bilderna han och David gjort i detta enorma 

format. Han riktigt njuter av sin prestation och det fantastiska berömmet de fick av sina klass- 

kamrater för de detaljrika bilderna. Vi bygger här mod och självförtroende att visa upp sina arbeten. 

Det här blev också en inspiration till alla elever i klassen att få se och läsa upp sina arbeten med 

smartboarden som hjälpmedel. I mitt klassrum är smartboarden nästan alltid igång och dagen börjar 

oftast med att vi har vår blogg uppe för alla att läsa det senaste inlägget.  

Nu publicerade vi även våra deckare på vår blogg under rubriken Våra egna böcker. Eleverna kunde 

nu gå hem till sina föräldrar, släktingar och klicka fram sin egen deckare så alla kunde läsa den.  

Nu pratar vi om verkliga mottagare.  

                 Vi fick våra deckare från tryckeriet. 

En underbar känsla att få se sin deckare upptryckt i ett  

  antal exemplar. Vi bläddrade, läste och njöt en stund. 

  Just då och där kände vi oss alla lite som författare. 

  Andra klasser fick ta del av våra deckare, fler mottagare. 
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Del 6 

Avslut – spåren ledde hit 

”Mitt bästa i Deckarboken var att rita Einar tvär det var det roligaste. 

Det roligaste var deckarschema-4 hann jag inte göra så mycket men det var super kul. 

Det var awesome och det skulle vara kul att få nått nytt jobb som deckarschemat 

men det var kul men snart är det slut.” 

                                                                                  av August Alert 

 

Vi trampade på och spåren försvann  

Ett klart avslut ville jag ha.  

Det var mitt mål. 

Jag ville ha ett avslut med utdelande av deckarlicenser till alla. Jag ville göra det till en fest. 

Det borde fått vara den fest jag tänkt. Det var det här arbetet värt. Likt spår i snön så försvann det 

med den tid det tog att göra annat, annat som också ska göras.  

Diagnoser … omdömen … tema kroppen … ditt … datt … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emil här ovanför känner inte som magistern i alla fall. Hans utvärdering är glasklar. I hans och alla 

elevers tankar kring deckarjobbet så finns det ingenting om att det någonstans varit kaotiskt, 

problematiskt med att alla uppgifter inte blivit gjorda, eller ens att alla inte funnits tillgängliga, att det 

ibland inte gick att spara rycker de på axlarna över, att de ibland till och med blev tvungna att skriva 

om sin text för att den var försvunnen löste de också utan att större obehag. 

Att just deras deckarbok inte ser exakt ut som sina kompisar är för de flesta en positiv upplevelse.  

Jag har gjort en unik och egen deckarbok. 
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Jag är rätt säker på att min ambition som lärare också kan vara min egen nemesis. Den driver mig 

framåt och gör att jag hela tiden är några steg före, men den drar mig också ner då det inte riktigt går 

som jag planerat och tänkt. Ibland slår jag mig själv i ansiktet med den på ett alldeles onödigt vis. Det 

håller mig visserligen alert, men det ger mig inte den tillfredsställelse som vi också behöver i vårt 

yrke. Vi har under det här arbetet gett oss välbehövliga ryggdunkar alla pedagoger kring detta 

arbete. Vi tycker att vi gjort ett bra arbete och faktiskt krediterat varandra för det också.  

Glöm inte att ge varandra goda ord på vägen. Det är gratis och så välbehövligt ibland. Vi bygger upp 

våra elever med positiv feedback, men glömmer ofta varandra i vårt arbete. Visst är det dumt? 

De missar som jag tycker vi gjort har gått eleverna relativt omärkt förbi, men det betyder inte att det 

inte finns förbättringsmöjligheter i det här arbetet. Jag vill gärna punkta upp dessa för mig själv att 

komma ihåg till nästa gång jag arbetar med det här temat och för er som tänker arbeta med vårt 

arbetssätt kan det vara bra att ha dem i åtanke: 

 Självbedömningskorten – se till att avsätta tid för att göra dessa. De gör verkligen nytta för 

både eleven och pedagogen.  

 Stationer – arbeta gärna med stationer för att sprida ut de olika arbetena och glöm inte 

motorikövningarna som löser köerna till datorerna och ger eleverna en rörelsemöjlighet 

också. 

 Försök arbeta kontinuerligt med arbetet. Att göra ett så långt avbrott som vi gjorde för ett 

annat tema gör att vi kommer en bit bort från arbetet och det blev lite krångligt att komma 

tillbaka.  

 Forcera inte arbetena för att hinna så mycket som möjligt. Ge eleverna möjlighet till att bli 

klara. Det finns förstås en balansgång med att bli klar och att det inte händer något. 

 Bli inte stressad när saker inte flyter på som du tänkt dig. Oftast är det vi lärare som mår 

mest dåligt av det. Eleverna fixar det mycket bättre än oss. 

 Planera in ett gemensamt avslut och håll tiden.  
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Bild utveckling  

Det var den där utlovade bild utvecklingen hos en elev som jag skulle visa. Förändringen som var 

så tydlig under det här arbetet. Har ni glömt bort den?  

 

     

 

 

 

 

De två första bilderna i deckarboken från schema 1, ett förstoringsglas från detektivordlistan och Piffy 

som vi vagt kan se i gräset på bilden till höger. 

    Vi bortser från den usla handstilen från  

    pedagogen och ser ett enkelt budskap att 

    lägga lite mer tid på bilderna. 

    Vi pratade om hur han kan göra för att bli 

    nöjd med sina bilder. 

    Mot nästa deckarschema. 

 

    Här ser vi bilden på Einar Tvär och nu  

    börjar vi se en mer vågad bild. Vi ser att  

    eleven fått fram en del karaktärens känne- 

    tecken. Bildlusten har vaknat. 

 

 

 

Det finns fortfarande stora möjligheter till  

att förbättra förmågan här, även om vi ger  

mycket beröm åt de framsteg vi ser. 

En början till att tro på sin egen förmåga tänds. 
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Samma elev förstås, nästa schema. 

En enorm utveckling och vilken härlig bild. 

Det är Jonny Skribent ni skådar här till höger och i det här  

läget var det en av mina favoritbilder i deckarjobbet. 

 

 

 

 

 

 

Bilderna hos den här eleven har nu levlat upp flera steg, bara under det här arbetets gång, genom att 

vi målmedvetet pratat och gett råd hur han ska få sina bilder så bra han själv vill att de ska bli, utan 

att jämföra sig med andra. Jag tycker han lyckats väldigt bra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Där sätter jag punkt för den här rapporten. Det är svårt att se om jag lyckats med de tankar jag hade i 

början av rapportskrivandet. Just i det här skedet hänger tröttheten över mig då jag har en deadline 

för denna rapport och den är typ nu. Vi får helt enkelt göra den till version 1.0 för vidare utveckling, 

men jag hoppas ni har någon nytta och glädje av den. Jag tänkte bifoga alla scheman och uppgifter, 

men kvalitén blev inte bra så ni får tanka ner det ni behöver från bloggen Tangentdansen.se under 

rubriken deckarschema. 
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Har några att tacka också …. 

Tackstund 

Ett stort tack till mina kollegor Bengt Jonsson, som i fortsatt positiv anda hjälper våra elever att 

utveckla sina förmågor. Tack till Ulrika Stoltz för hennes delaktighet i utformandet av uppgifter kring 

våra deckarscheman och för hennes inspiration och glädje. Tack till Sirpa Larsson som med sitt kloka 

huvud får oss dit vi ska i vår värld av siffror, utan henne var vi och letade fingeravtryck fortfarande. 

Tack till klass 2A, alla mina härliga deckare, för ert enorma arbete i detta tema. Den glädje ni sprider i 

ert engagemang och er genuina lust att arbeta, ger mig bränsle nog för att fortsätta utveckla och 

sprida vårt arbete vidare. Ni får mig också att inse att jag har det bästa jobbet som finns och att de 

underbara stunderna jag haft med att läsa era texter och studerat era bilder faktiskt är mitt yrke.  

Tack … 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Christer Friman 
Lärare, Mårängskolan, Boden 

Vi finns på: 
Tangentdansen.se 
facebook.com/Tangentdansen 

Kom gärna och hälsa på! 
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