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SYFTE
Syftet med Gnosjö kommuns språkutvecklingsplan är att uppnå en långsiktig,
varaktig och medveten kunskapsutveckling från förskola till och med gymnasiet
genom att
lyfta fram språkets betydelse för lärande och identitetsutveckling.
medvetandegöra att man genom en väl genomtänkt strategi kan
stimulera och stödja språkutveckling från förskola till gymnasium.
tidigt kunna identifiera de barn som behöver extra stöd i sin
språkutveckling för att därmed kunna förebygga och kompensera
eventuella språk-, läs- och skrivsvårigheter.

MÅL
Alla elever som lämnar årskurs 1 har knäckt läskoden och visar förståelse för
innehållet.
Alla elever som slutar grundskolan ska ha behörighet till gymnasiets nationella
program och kunna fullfölja sina studier där.
Efter avslutad skolgång ska eleverna ha en god grund för fortsatta studier och
för att fungera som medborgare i ett demokratiskt samhälle.
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SPRÅK OCH LÄRANDE
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Ett väl fungerande språk
Ett väl fungerande språk är en förutsättning för
att alla barn och elever ska ha en möjlighet att
uppnå den kunskap, trygghet och framtid stro
som de har rätt till. Tillgång till ett rikt språk är
en rättvise- och demokrati fråga i dagens
informationssamhälle, eftersom ett rikt språk
är en förutsättning för det livslånga lärandet.

Flerspråkighet
Flerspråkighet är en rikedom, och bör vara
något som lyfts fram som eftersträvansvärt i
sam hället. Därför är det viktigt att de flerspråkiga och mångkulturella barnen och ungdomarna uppmärksammas utifrån sina behov
och förutsättningar för att kunna nå kunskapskraven.

Förmågan att uttrycka sig själv och att förstå
andra, liksom tänkande och reflektion, är
kärnan i begreppet språkutveckling. Det
innebär att i tal, skrift och med andra
uttrycksmedel vilja, våga och kunna uttrycka
det man faktiskt önskar uttrycka, inte bara det
man förmår.

Elevermed svenska som andraspråk har behov
aven funktionell fårdighetsträning. Det
innebär att språkträningen inte ska ske isolerat,
utan i konkreta situationer. Språkutvecklingen
och den kognitiva utvecklingen måste ske
parallellt. Därför är det av stor vikt att elever
med annat modersmål än svenska dels får
undervisning i sitt modersmål, dels får
språkligt stöd i ämnesundervisningen. Ett nära
samarbete mellan ämneslärare/klasslärare,
modersmålslärare och lärare i svenska som
andraspråk är en förutsättning för att dessa
elever ska kunna utveckla sin kognitiva
förmåga optimalt. Modersmålets status bör
stärkas för dessa barn/elever, så att det blir en
självklar och integrerad del i arbetet i förskola
och skola.
(Skolverket 2012).

Språket har en nyckelroll i allt skolarbete. Det
är därför förskolans och skolans viktigaste
uppgift att se till att alla barn/elever verkligen
använder sitt språk i tal, skrift och skapande
verksamhet, berättar och redogör, lyssnar,
samtalar och argumenterar, uttrycker ideer och
tankar, blir nyfikna och vill lära mer. För att
människan ska utveckla sin språkförmåga
behöver hon få många tillfållen att använda sitt
språk, och dänned kan också självförtroendet
växa.

Ett val utvecklat
modersmål ar
basta grunden för
ett val utvecklat
andraspråk.

Alla lärares ansvar
I samtliga läroplaner betonas att lärare i alla
ämnen har ett gemensamt ansvar för elevernas
språk- och kunskapsutveckling. Det innebär att
alla pedagoger måste se sin viktiga roll som
språkutvecklare. Alla ämnen har sitt specifika
ämnesspråk, vilket måste syn liggöras och
förklaras för eleverna. Med ett medvetet
förhållningssätt till språket kan och bör alla
pedagoger, från förskolan och genom hela
skolsystemet, ta sitt ansvar för barnens/
elevernas språkutveckling.

Vårdnadshavare
Vårdnadshavarna är mycket viktiga för sina
barns språkutveckling. Förskola och skola ska
sträva efter att vårdnadshavarna blir delaktiga i
sitt barns språkutveckling och medvetna om
hur de kan stödja och hjälpa till i processen.
Vårdnadshavare till barn/elever med annat
modersmål än svenska ska informeras om att
vägen till flerspråkighet gynnas av ett aktivt
användande av modersmålet i hemmet.
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SPRÅKLIG OCH KOMMUNIKATIV
KOMPETENS

Samtalet är den mest grundläggande språkutvecklande aktiviteten för alla åldrar. Det
bidrar till att ordförrådet ökar och ger kunskap
om hur man använder språket i sociala
sammanhang. Dialogen är ett sätt att skapa
möjlighetertill tänkande.
Genom tidigt samspel grundläggs dialogens
grundstruktur, som är bas för att barnet skall
utveckla samtalsfärd igheter. Att starta ett
samtal, ge samtalet ett tydligt tema, vara med i
turtagning och avsluta ett samtal är viktiga
sidor av pragmatisk språkkompetens och
något som barnet bör ha utvecklat innan det
börjar skolan (Espenakk, Frost, 201 3).
Om den vuxne ligger lite över barnets/elevens
språknivå stimuleras och utmanas språkutvecklingen. För enkelt eller för svårt språk är
däremot hämmande. Det är viktigt at! pedagogen
ärmedveten om språknivån.

Att tala om sådant som har hänt eller ska hända
är viktigt för att utveckla ett situations-

oberoende språk. Samtalen blir mer abstrakta
när bakgrunden eller handlingen måste kunna
både förstås och uttryckas med hjälp av
språket.
Samtalet fungerar som en brygga in i de
skriftspråkliga världarna. Genom samtalet
bygger man upp en förståelse för det man
sedan ska läsa eller skriva om . Klassrummet är
en plats där lärare och elever tillsammans
skapar förutsättningar för förståelse och
kunskap. Eleverna ska guidas så att de får
förståelse i språket såväl som i de olika
ämnena. Interaktion är viktigt för språkutveckling. När eleven klargör vad han menar,
förhandlar och formulerar om det han vill ha
sagt uppstår språkinlärning. Enligt undersökningar är det de vuxna som tar det största
talutrymmet. Därför är det viktigt hur talutrymmet fördelas i gruppen. För att stötta
inlärning måste läraren skapa tillfällen där det
ges utrymme för en varierad och dialoginriktad interaktion (Gibbons, 2006).

Detären viktig uppgift
för skolan att medvetet
verka för en demokratisk
samtalskultur.
(Bjar, 2006) .

Lyssnandet är motor för språkutveckling. I ett
lyckat samtal betyder lyssnandet lika mycket
som talet. Att övriga deltagare lyssnar till den
som talar betyder mycket, inte bara för att föra
samtalet framåt utan också för självförtroendet hos den som yttrar sig.
För flerspråkiga barn gäller det att barnet
frekvent får höra och använda svenska
språket. Därför har pedagogerna en viktig roll
hävdar Tuomela (V Tuome1a, 1996).

Det är viktigt att uppmuntra föräldrarna att tala
sitt modersmål med barnet. Ett välutvecklat
modersmål påverkar andraspråksutvecklingen
positivt eftersom det ger eleven språkliga
erfarenheter att bygga sitt andra språk på.
Dr. Kimberly Noble, forskare vid Co lumbiauniversitetet i New York visar i sin forskning
att "Hur mycket föräldrar pratar med sina barn
och hur avancerat språk de använder sätter spår
direkt i barnets hjärna" (K. Noble, 2012).

SPRÅKLIG MEDVETENHET
"Gränserna/är mitt språk är desamma som gränserna/är min värld"

(L. WiIIgenste;n)

Begreppet språklig medvetenhet innefattar flera delar:
Semantik - betydelse, I.ex. ordförråd, sammanhang , förståelse
Morfologi - ordsida , I.ex. betydelsebärande delar i ord , sammansatta ord
Fonologi - ljudsida, I.ex. betydelseskiljande delar i ord , rim
Syntax
- satsbyggnad , meningsbyggnad
Pragmatik - hur språket används i sociala sammanhang , berätta , beskriva

En god språklig medvetenhet är en viktig
förutsättning för en positiv läs- och skrivutveckling. Genom omfattande forskning vet
man att förebyggande arbete och tidiga
insatser är effektiva. Sam bandet mellan
språklig medvetenhet och läsinlärning är väl
underbyggd a fakta inom utvecklingspsykologin och pedagogiken (Lundberg, 2007).
Att vara språkligt medveten innebär att man
självständigt och mer eller mindre medvetet
reflekterar över språket. Man lägger märke till
språkets fOlm och skiljer det från dess
betydelse. För att bli språkligt medveten måste
man kunna analysera sitt språk, uppfatta orden
i meningarna, dela upp orden i flera mindre
delar och, andra vägen, kunna sätta samman
ord utifrån delarna samt bilda meningar.
Lundberg (2007) betonar särskilt vikten av att
bli medveten om språkets Ijudmässiga uppbyggnad. Förmågan att höra skillnad på
fonemen , de minsta betydelseskiljande
byggstenarna, är viktig för läsinlärningen.

En allsidig språklig medvetenhet är beroende
av erfarenheter, kunskaper, samt kognitiv,
social och emotionell utveckling. Förmågan
att inta en distanserad och reflekterande
hållning till språket ökar i takt med den
tankemässiga utvecklingen. För att uppnå
resultat med sin pedagogiska insats är det
viktigt med regelbundet arbete över tid.
Genom ett dagligt arbete efter en given
struktur, där man går från helhet till delar,
stimuleras den språkliga medvetenheten. Detta
kan ske i lekens form, med sång, rim och
ramsor, genom att lyssna och tala, berätta och
återberätta, läsa och skriva. Det krävs en
flexibel organisation där gruppsammansättn ingar kan skifta utifrån de behov som
finns och där möjligheten till repetition är ett
ständigt inslag.

ORD- och BEGREPPSFÖRRÅD
• Ordförrådets storlek
hos enspråkiga barn
vid skolstart anses
vara 8000-10000 ord .
• Expansionen under
skoltiden ar ca.
3000 ord/år.

Barns/elevers ordförråd bygger på de
erfarenheter de gör i livet. När världen vidgas,
vidgas ordförrådet. Utvecklingen sker till stor
del i olika vardagssituationer. Upplevel ser,
intresseområden osv, där omgivningen
erbjuder en annan vokabulär, gör att individers
ord fårrå d kan skifta betydligt. Ett rikt
ordfårråd ger förutsättningar får att dels kunna
ge uttryck får sina kunskaper och erfarenheter,
dels kunna fårstå det som sägs och skrivs.
GellOm att läsa mycket får bam/elever stora
möjligheter att bygga upp ett rikt ordfårråd.
Samtidigt påverkas läsningen positivt av ett
stort ordfårråd genom ökade möjligheter att
fårstå och ta till sig text.
Ordfårrådet anses vara den enskilt viktigaste
faktorn får att man framgångsrikt ska kunna
tillägna sig kunskaper i skolans ämnesundervisn ing, inte minst genom olika texter.

Forskn ing visar att skönlitteratur spelar en
viktig roll får ett rikt och nyanserat ordfårråd.
Men för att ge tillräcklig stimulans för en god
utveckl ing behövs direkt och systematisk
undervisning i ordkunskap som samtidigt
fåran kras i ett sammanhang. Därfår bör man
fokusera på att vidga och fårdjupa ordfårrådet
från fårskolan och uppåt. Att vidga ordfårrådet
är en process som är livslång, det finn s hela
tiden nya ord att lära.

..
LASA och SKRIVA
- LÄSFÖRSTÄELSE

Grunden fOr framtida läs- och skrivvanor läggs
tidigt. Barns vägar in i läs- och skriftspråket ser
olika ut. Det är därför viktigt att på alla
tänkbara sätt stimulera och stödja alla barns
läs- och skrivutveckling (Fast, 201 1).
r den reviderade läroplanen för förskolan har
man förtydligat vikten av att tidigt fä möta
läsande och skrivande på ett varierat sätt.
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar
intresse fOr bilder, texter och olika medier samt
sin fOrm åga att använda sig av, tolka och samtala
om dessa. (Lpfö 98/1 0, s 10).
Lusten till utforskande av språket ska
uppmuntras. [ försko lan finns det rika
möjligheter för att skapa en miljö som inbjuder
till läsande och skrivande. Utforskande av
skriftspråket kan ske på ett naturligt sätt i de
dagliga rutinerna (Riddarsporre & Persson,
2010). l försko lan kan man som pedagog
använda sig av ol ika strategier när man läser
fOr barnen, ställa frågor utifrån text och bild,
prata om ord och uttryck, läsa mellan raderna
och sammanfatta. Om barn tränas i att använda
lässtrategier från tidig ålder nöjer de sig inte
med att bara läsa "på raderna" när de senare
börjar läsa, utan kommer att ställa frågor till
text och bild och använda sig av de strategier de
blivit förtrogna med under förskoleåren
(Lindö, 2009).

Berättandet i tal och skrift är viktigt, roligt och
nödvändigt. Att läsa och skriva tillsammans
och att samtala kring det man läser och skriver
är sannolikt det viktigaste stöd man kan ge för
att barns och ungas läsande och skrivande ska
utvecklas. Eleverna behöver tidigt fä möta
o lika genrer och själva pröva att använda dem.
Vilka texttyper man läser och skriver i skiljer sig
åt mellan olika verksamheter och ämnen. Vanliga
genrer i andra skolämnen än svenska kan vara
diskuterande och utredande texter som uppsatser
eller redovisande texter som faktaredovisning

och rapport. (Få syn på språket, 2012, s 27).

Att känna igen olika texttyper och genrer
hjälper eleverna att själva skapa text. Genom
att arbeta med och få undervisning om olika
slags texter, diskutera dem, själva pröva att
skriva i olika genrer, läsa varandras texter och
tala om dem, också utifrån hur de form ulerats,
utökar e leverna sin metaspråkliga förmåga.
r Greppa språket (Skolverket, 20 Il ) kan man
läsa att läsning är ett möte mellan läsare och
text, där läsaren är aktiv och skapar en
innebörd i texten. För att bli en funktionell
läsare behöver man behärska olika roller som
relaterar till varandra under läsningen:
kodknäckare, lexfdeltagare, lextanvändare
och lextanalytiker.

Textanalytiker
Läsaren förstår att olika texter speglar olika
synsätt om världen och att varje text är skriven
utifrån ett visst perspektiv. Läsaren granskar
och förmår genomskåda syftet med texten och
förstår att texter kan skrivas om på nya sätt.
Läsarens roller utvecklas parallellt. Att kunna
växla mellan olika roller innebär att kunna
anpa ssa sin läsning och utnyttja olika
strategier.

Kodknäckare
Läsaren knäcker koden för skriftspråkets ol ika
strukturer som alfabetet och ljuden i språket,
om hur ord används och stavas, hur de sätts
samman till meningar och för hur olika
textstrukturer fungerar och används.
Textdeltagare
Läsaren gör kopplingar från texten till egna
förkunskaper och tidigare erfarenheter och
to lkar texten utifrån sin egen kulturella
referensram . Läsaren kan göra förutsägelser
och ställa hypoteser om textens innehåll.
Textanvändare
Läsaren använder texter funktionellt genom att
förstå olika texters funktion och syfte i olika
sammanhang och hur de används samt vet att
texters form och grad av forma litet varierar.

Det är när eleverna talar och skriver om ett
ämne och använder språket tillsammans
med andra , som de lär sig om både
världen och språket (Gibbons, 2006) .

Användbara lässtrategier
De fardigheter, som läsaren behöver som
verktyg för att kunna växla mellan olika
strategier, kan man läsa om i Greppa språket
(Skolverket, 20 II ):
Avkodningsstrategier:
• ljuda
• helordsläsa automatiserat
Förståelsestrategier:
• bygga förförståelse
• ställa frågor till text och bild
• identifiera huvudbudskapet
• finna enski lda detaljer i text
• sammanfatta innehållet
• se temporala sam band och orsakssamband
• dra slutsatser och generalisera
• göra förutsägelser om vad som ska komma
härnäst
• associera till andra texter
• kritiskt granska textens form och innehåll
• förstå när man inte förstår
I undervisningen kan läraren använda sig av
olika modeller för att arbeta med läsförståelse
på ett strukturerat sätt. Syftet är att eleverna
själva ska fä strategier för att förstå det de läser.
Exempel på modeller som är förankrade i
forskningen är Reciprocal Teaching (RT),
TransactionaI Strategies Instruction (TSI),
Questioning the Author (QtA) och ConceptOriented Reading Instruction (CORI).

••

••

HOGLASNING

Högläsning skapar gemenskap och inbjuder
till samtal om innehåll och ords betydelser. Det
är ett viktigt språkutvecklande redskap under
hela uppväxten. Därför bör högläsning på ett
medvetet sätt ha en självklar plats i försko lans
och grundskolans dagliga arbete.
Högläsning underlättar det lilla barnets
förståelse av sambandet mellan tal och skrift.
De skrivna orden stimulerar läsaren att uttala
orden tydligare än vid vanligt samtal. Detta
innebär att barnen/eleverna rar klarare inre
föreställningar om hur ord är uppbyggda.
Genom högläsningen rar barnen/eleverna också möta skriftspråkets egenart, den speciella
meningsbyggnaden och litterära fonner och
uttryckssätt som aldrig hörs i ett samtal.
Högläsning ger barnen/eleverna möjlighet att
möta nya ord och dänned stimuleras utvecklingen av deras ordförråd. Efterhand får
barnen/eleverna även klart för sig hur berättelser brukar vara uppbyggda, vilket ger dem en
god beredskap inför att läsa själva.
Högläsning stimulerar intresset för läsning
och litteratur. Barnen/eleverna upptäcker att
det i boken finns en värld av äventyr, spänning,
kunskap och glädje (Lundberg, 2007).

..

ATT LARA MED ALLA SINNEN
"Ett barn har hundra språk, men berövas 99 "
(Lo ris Malaguzzi, grundare av Reggio Emilia)

Med begreppet språk tänker vi ofta främst på
det verbala språket, och glömmer lätt bort att
det finns många andra sätt att uttrycka sig på.
Musik, dans, drama, bild, lek och rörelse är
exempel på olika uttrycksformer, som alla kan
komplettera och även befrämja den verbala
språkutvecklingen. I förskolan och i de yngre
skolåren har sådana uttrycksformer vanligtvis
en naturlig plats, men med stigande ålder
läggs ofta fokus alltmer på det verbala språket.
En central tanke i såväl förskolans som
skolans läroplaner är att vi lär oss med alla
sinnen. Vi utvecklar olika former av tänkande
och kunskap utifrån hur vi ges möjlighet att
uttrycka oss. En optimallärandemiljö ger
därför barnen/eleverna rika möjligheter att
inhämta kunskap på många olika sätt. Dagens
forskning visar, att det som vi upplevt med
flera sinnen lagras mer effektivt i vårt minnessystern, än sådant som vi bara tagit in som
passiva mottagare. Att få möjlighet att
uttrycka känslor som glädje, sorg, ilska och
besvikelse är viktigt också för identitetsutvecklingen.
För alla barn/elever är det viktigt att på ett
medvetet sätt ge utrymme för olika
uttryckssätt och olika sätt att lära. Därför
behöver vi frångå det traditionella mönstret
och ge plats för ett mera undersökande

arbetssätt och för barnens/elevernas kreativitet och skaparlust. Genom att komplettera
det talade språket med bild, musik, drama,
rörelse och annan kreativ verksamhet och
genom att låta barnen/eleverna inte bara
lyssna, utan också se, känna, smaka och lukta,
aktiveras flera kanaler. Detta gynnar såväl
lärandet som identitetsutvecklingen.

BIBLIOTEK

Det finns en kommunal verksamhetsplan för
samarbete mellan folkbibliotek, skolbibliotek,
förskola, grundskola och gymnasieskola samt
SFI.
Bokläsning gynnar språkutvecklingen men
läsningen tränar även minnet, uppmärksam heten , förmågan att tänka abstrakt,
förståelsen av informat ion och kritiskt
tänkande. Bibliotekspersonalen kan i samarbete med pedagogerna ta fram litteratur och
andra medier för olika behov och intressen. På
folkbiblioteket och skolbibl ioteken kan
pedagogerna hitta facklitteratur för stöd i sitt
arbete. Som pedagog är det viktigt att vara en
läsande förebild och läsa mycket själv.

Förskolebarn och elever i behov av
särskild t stöd
Förskolebarn och elever i behov av särskilt
stöd ska garanteras kompensatoriska verktyg,
enligt IKT-planen för Gnosjö kommun.
Äppelhyllan är en plats i folkbiblioteken där
barn och ungdomar kan hitta medier som kan
läsas med ögon, öron eller fingertoppar.
Anpassade digitala medier kan förmedlas av
folkbiblioteken och skolbib lioteken v ia
Myndigheten för Tillgängliga medier (MTM)

och av skolan via Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) och Inläsningstjänst.
MTM står bakom Legimus.se som är ett
bibliotek där du kan söka efter och låna
talböcker, punktskriftsböcker, e-textböcker
och böcker på teckenspråk. Legimus är också
namnet på MTM:s app där du kan hämta och
läsa talböcker.

Flerspråkiga förskolebarn/elever
Flerspråkiga förskolebarn/elever lär sig det
svenska språket bäst om de samtidigt får
stimulera sitt modersmål. På folkbiblioteken
och skolbiblioteken finns litteratur och medier
på andra språk än svenska. Det finns också
bland annat lättlästa böcker, ljud böcker,
ordlistor och digitala resurser för att stimulera
inlärningen av det svenska språket.
Vårdnadshavare
Vårdnadshavaren spelar en viktig roll för sitt
barns språkutveckling. Att läsa högt för sitt
barn är ett sätt att tillsammans uppleva
litteraturens magi även om barnet kan läsa
själv.
Som vårdnadshavare är det också
viktigt att vara en läsande förebild för sitt barn.
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BERATTANDE
Berättandet utvecklar sp råket och kan
medvetet stödjas inom samtliga verksamheter
och ämnen, både muntligt och skriftligt.
För att kunna ge sig hän i berättandet krävs stor
koncentration och möjlighet att glömma bort
sig i berättandets lek. De bästa förutsättningar
uppstår ur en känsla av att tiden kan stå stilla.
Bam som fär chansen att utveckla sina
muntliga berättartalanger utvecklar både sitt
språk och sin självkänsla. Spädbamsforskaren
och utvecklingspsykologen Daniel N. Stem
(Slem , 20 II) säger att steget att lära sig berätta
är lika viktigt som att lära sig gå. Att barn
måste fä tala mycket för att fä möjlighet att
utforska sitt språk är språkforskare överens
om, och det kan tyckas som en självklarhet.

Ändå behöver vi bli påminda om det för att
skapa situationer där samtal och barnets
berättande står i fokus. För att undersöka
språket behövs olika möjligheter att kunna
pröva sig fram (Gramstrup Olofgörs 2008).
Medveten undervisning ger kunskap om olika
typer av berättelser och berättarteknik. l
skolan kan berättande användas språk- och
kunskapsutvecklande under hela skoltiden.
Berättandet kan ge eleven nödvändiga
förkunskaper för att kunna läsa och förstå en
text, både en faktatext och en skönlitterär text.
Muntliga redovisningar och återberättande är
exempel på metoder som ger möjlighet till
kreativa språkliga formuleringar, eftersom
innehållet redan är känt och uppmärksamheten
kan riktas mot den språkliga formen.

• Pedagogiska vinster:
Stimulerar språkutvecklingen, banar väg för läs- och skrivinlarning , stärker minne,
koncentration och lärande, är relationsstärkande.
Mångfaldsperspektiv: gynnar integrering, ger kunskap om olika kulturer, underlättar
värdegrundsarbetet.
• Sociala vinster:
Gergemenskap, respekt och fördjupande relationer.
Mångfaldsperpektiv:gynnar möjligheten att bli sedd med dubbla kulturtillhörigheter.
• Personliga vinster:
Stärker självkänsla, fantasi och kreativitet, gynnar identitetsutveckling, kan ha en
lä kande kraft.
Mångfaldsperspektiv: motverkar fördomar.

AKK / ALTERNATIV och KOMPLETTERANDE KOMMUNIKATION

För barn/elever med språkstörning kan
AKK ersätta eller komplettera kommunikationen.
AKK innefattar:
•
Individen som behöver AKK
•
Redskapen som behövs som medel
för att uttrycka eller förstå
•
Omgivningen runt individen
Behovet av kommunikation är grundläggande för oss. Att inte fritt kunna
uttrycka sina tankar, att vara förhindrad att
göra sin röst hörd, uttrycka önskemål eller
behov eller bara samtala om "allt och
ingenting", är något som de flesta av oss

kan föreställa sig som ett svårt hinder i
samvaro med andra.
Att inte kunna tala innebär att en del av
möjligheten att kommunicera går förlorad
- men inte all! Vi kommunicerar på många
andra sätt än med bara ord, t ex kroppsspråk, mimik, ögon och gester. Ofta är
även dessa vägar påverkade till följd av
andra funktionshinder, vilket gör att ett
kommunikationshinder inkluderar mer än
en talstörning. Att tillägna sig AKK är en
långvarig och mycket komplex process
som involverar inte bara den enskilde utan
hela hans omgivning.

Kommunikationssätten kan vara :
• Alternativa
behövs för den som inte kan uttrycka sig/förstå alls genom tal.
• Kompletterande
används som stöd för att utveckla tal och språk och för att kunna samspela.
Olika kommunikationsvägar kan vara:
• Grafiska
t ex konkreta föremål, bilder, bokstäver och symbolskrift.
• Manuella/Kroppsnära
t ex naturliga reaktioner och signaler, gester och tecken.

..

ALTERNATIVA VERKTYG I LARANDET

Alternativa verktyg i lärandet benämns
även kompensatoriska läromedel. Med
hjälp av dem ges möjlighet att anpassa
pedagogiska situationer till olika sätt att
lära. Elever kan behöva alternativa
verktyg i lärandet en kortare eller längre
period. En del svårigheter går inte att träna
bort men man kan kompensera för dem. IT
ger oändliga möjligheter som kan
anpassas till individen.
Elever i stora läs-och skrivsvårigheter har
svårt att inhämta kunskaper och följa
undervisningen i samma takt som sina
klasskamrater. För att de ska ha en
möjlighet att utnyttja sin intellektuella
förmåga och klara sin skolgång behöver de
få tillgång till alternativa lärverktyg. Det är
viktigt att hitta goda strategier för var och
en och uppnå en balans mellan träning och
kompensation.
18

Inlärningen kan underlättas genom att
pedagogen ger förförståelse, förklarar ord

och begrepp och anpassar läroboksstoffet.
Man kan också ge eleven anteckningar i
förväg, utökad tid och muntliga prov. Vid
behov ska eleven erbjudas alternativa
verktyg.
De barn som tidigt knäcker den alfabetiska
koden ökar sitt ordförråd och sin
läsförmåga i snabb takt. De som läser
mindre får ett mer begränsat ordförråd och
en sämre läsförståelse. Därför är det
viktigt att tidigt lära eleven att lyssna på
inlästa skönlitterära böcker. När barnet lärt
sig "läsa med öronen" kan man gå vidare
och även arbeta på detta sätt med
faktatexter.
För elever i motoriska svårigheter kan det
underlätta skrivandet att få skriva på dator
eller lärplatta. För att det arbetet ska ske
effektivt behöver dessa elever tangentbordsträning. Det finns program anpassade både för yngre och äldre elever.

Exempel på alternativa lärverktyg:
• Personlig bärbar dator
• Talsyntes - skärmläsare, syntetiskt tal läser upp texten på skärmen, C-pen
• Scanner - läser in bilder och textsidor till datorn
• DAl SY-spelare, Mp3-spelare, digitalt fickminne
• Bok + Daisyskiva, ett kombinerat material.
• Ordbehandlings- och rättstavningsprogram - "Stava Rex" och "Spell Right"
• Översättningsprogram, översättningspenna
• Digitala ordböcker
• Surf- och lärplattor, appar, smartphones
• Ljudböcker, CD
• E-ljudböcker, E-böcker (via bibliotekets e-boktjänst e-lib)
• Det digitala skolbiblioteket, skoldatatek och "Äppelhyllan"
• Legimus, app och egen nedladdning av talböcker

80% av ordförrådets tillväxt sker
genom möte med skrift. Men hur
går det för dem som ...
~

kämpar med läsningen?

~

som kanske läser hälften så
snabbt som den genomsnittlige
klasskamraten?
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UTVARDERING OCH UPPFOLJNING
AV SPRÅKUTVECKLING

[ lärarens profession ingår att följa barnens/
elevernas språkutveckling genom systematisk
observation och dokumentation. Det är viktigt
att bedömningen är formativ, det vill säga att
den följer barnens/ elevernas läroprocess och
stimu lerar lärandet.
När man arbetar med formativ bedömning blir
bedömningen en del av och ett stöd för
barnets/elevens lärande och en väg för läraren
att få en allsidig bild av barnets/elevens
kompetenser. Ett formativt bedömningssätt
utesluter inte prov, test ellerdiagnoser.
Den formativa bedömningen bidrar till att
forma elevens fortsatta lärande, vi lket även är
ett huvudsyfte med den individuella utveck-

lingsplanen. Lärarens fortsatta utformning av
undervisningen beror också på resultatet av
den fonnativa bedömningen.
Observationer är till för att uppmärksamma
varje barns/elevs individuella framsteg . Detär
också viktigt att barnen/eleverna tar del i sitt
eget lärande och blir medvetna om hur de lär.
För att fö lja andraspråkselevernas språkutveckling kan man använda sig av performansanalys. Performansanalysen utgår från
elevens muntliga eller skriftliga produktion
och är en direkt bedömning av elevens sätt att
använda språket.

Formativ bedömning
Elevens styrkor och svagheter analyseras för att:
• ge eleven information om hur han/hon kan fortsätta att arbeta för att utvecklas
mot målen .
• ge information om vad som måste betonas i undervisningen för att eleven ska
utvecklas vidare mot målen.
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Redskap för att dokumentera och följa språk- läs- och skrivutvecklingen:

•

•
•
•
•
•
•
•

TRAS , observation av språk i dagligt samspel. Observationsschema
och handbok. Materialet vänder sig till förskolan och innehåller förslag på
språkutvecklande arbetssätt.
Nya Bornholmsmodellen, arbetsmaterial med kartläggningsdel
God läsutveckling med kartläggningsschema
God skrivutveckling med kartläggningsschema
Nya Språket lyfter åk 1-6, diagnosmaterial i svenska och
svenska som andraspråk.
Språket på väg åk 7-9, diagnosmaterial i svenska och
svenska som andraspråk.
Performansanalys
Screeningmaterial för att följa läsutvecklingen under hela skoltiden
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SPRÅK I ALLA ÄMNEN

Vårt uppdrag

Forskning

l grundskolans senare år och på gymnas iet
förbereds eleverna mer aktivt för elt kommande
studie- och arbetsl iv. Eleverna rustas med
kunskaper och färdigheter som anses
nödvändiga i ett kunskapssamhälle, ett
samhälle som ställer höga krav på flexibilitet,
anpassningsfönnåga och individens fönnåga
till ett livslångt lärande. På individnivå innebär
detta också möjligheter för personlig
utveckling, ett aktivt medborgarskap och
framtida anställningar. Viktiga kompetenser för
detta är förmågan att kommunicera på
modersmålet såväl som på främmande språk.
Följande kan vi läsa i våra styrdokument:
Skolan ska ansvara Ilir att varje elev efter
genomgången grundskola kan använda det
svenska språket i tal och skrift på ett rikt och
nyanserat sätt. (Lgr Il, kap 2)

Forskning visar att från årskurs 4 ökar mängden
kognitivt utmanande texter och arbetsuppgifter för att ytterligare ökas på inför årskurs 7.
Från dessa skolår blir alltså den ämnesspecifika
språkflirdigheten, det s.k. skolspråket, allt
viktigare för elevens kunskapsinhämtning.
Eleverna utvecklas från att ha lärt sig läsa till att
läsa för att lära sig (Gibbons, 2009). Under
denna senare del i elevens utbi Idning möter
eleven alltså ett alltmer ämnesspecifikt språk
och ämnesspecifika texter, vilket ställer större
krav på elevens förmåga att använda sig av
språkl iga strategier och sina förkunskaper i
ämnet.
Lärarna ska ställa språkutveckling lika mycket
som ämnes kunskaper i centrum. Språkinriktad
undervisning gynnar alla elever och inte bara
flerspråkiga elever betonar Hajer och
Meestringa (20 I O). Att tillägna sig ämneskunskaper förutsätter tillgång till ett specifikt
fackspråk och varje nytt ämne har ett
karaktäristiskt språk. Den professionella
läraren är medveten om sitt ämnes språkliga
svårigheter och den abstraktion som eleven kan
uppleva. Genom en medveten språkinriktad

Det är skolans ansvar att varje elev kan använda
sina kunskaper som redskap fur att formulera,

analysera och pröva antaganden och lösa
problem , reflektera sina erfarenheter och sitt eget
sätt att lära, kritiskt granska och värdera
påståenden och Ilirhållanden, och lösa praktiska
problem och arbetsuppgifter. (Gy II, kap 2)

läraren arbetar parallellt med elevens språkliga
utveckling och ämnesinnehållet, stöttas eleven
och ges tillgång till det avancerade skolspråk
som krävs får lyckade skolresultat. Därmed
skapas också bättre fårutsättningar får eleven
att bli medveten om sitt egna lärande och hur det
utvecklas. (Hajer&Meestringa, 20 l O)
Ett språkutvecklande arbetssätt
Varje enskilt ämne har en egen tenninologi, sitt
eget ämnesrelaterade språk. Ämnesspråk är
nyckeln till elevers kunskapsutveckling i olika
ämnen och därfår en viktig fråga får alla lärare.
Det innefattar att i både tal och skrift uttrycka
och tolka begrepp , fakta och centrala
tankegångar men också de känslor och åsikter
som runnet väcker. Alla språkliga färdigheter
som att lyssna, tala, läsa och skriva berörs.
Därfår är det viktigt att äJnneslärare är väl
Wrberedda att tackla de språkliga utmaningarna
eleverna kan stöta på.

För att utveckla elevernas språk krävs en
helhetssyn på skolans inre arbete och fårståelse
får elevernas fårutsättningar. Lärarna ska
fårbereda eleverna genom att aktivera deras
fårfårståelse samt möta dem med höga
fårväntningar. Samtliga lärare måste ge elever
explicit undervisning i hur texter är uppbyggda,
i basgenrerna, i formuleringsmallar och andra
stöttnings-strukturer för att ge eleverna
fårutsättningar att klara de krav som ämnena på
ett eller annat sätt uttalar näJnligen att kunna
argumentera, diskutera, redogöra, fårklara,
instruera , beskriva, berätta och återge.
(Skolverket, 20 13)
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SVA - Svenska som andraspråk
Ämnet svenska som andraspråk ger elever
med annat modersmål än svenska möjlighet
att utveckla sin kommunikativa språkförmåga. Skolämnet svenska som andraspråk
ska ge elever med annat förstaspråk än
svenska möjlighet att utveckla sina språkförmågar på samma villkor som elever med
svenska som förstaspråk. Språk ses som det
centrala i all mänsklig kommunikation. Det
innebär att elevernas språkutveckling utgör
kärnan i de båda skolämnena svenska och
svenska som andraspråk.
Förutsättningarna för elevernas språkutveckling är däremot olika, beroende på om det är
ett rörsta- eller ett andraspråk som ska
utvecklas. För att leva och verka i det svenska
samhället behöver elever med svenska som
andraspråk därrör få undervisning utifrån sina
specifika förutsättningar för lärande och
språkutveckling. Barn som har svenska som
förstaspråk kan fortsätta att utveckla den
språkliga bas de har med sig när de kommer
till skolan, medan barn med svenska som
andraspråk ska utveckla såväl den språkliga
basen i svenska som det språk som skolans
ämnen kräver. Det betyder att de behöver
arbeta på flera olika kunskaps- och
färdighetsnivåer samtidigt, vilket ställer
särski Ida krav på både eleverna och den
undervisande läraren.

Enligt Skolverket (20 II) är kursplanen i
svenska som andraspråk skriven utifrån
antagandet att en elev som börjat läsa svenska
som andraspråk i grundskolans årskurs l och
sedan läst det under hela sin grundskoletid,
ska ha sådana kunskaper i svenska att hon eller
han kan läsa svenska i gymnasieskolan.
Svenska som andraspråk är inte en lättare kurs
än svenska. Däremot finns det en del inslag
som skiljer sig åt i de båda ämnena, eftersom
den som lär sig ett andraspråk kan behöva ett
annat fokus än den som läser sitt modersmål. I
svenska som andraspråk läggs större vikt vid
grundläggande delar som rör språkets form,
till exempel ords böjningsformer och
ordförrådets utveckling, liksom ordbildning.
Detta innebär dock inte att tyngdpunkten i
undervisningen ska ligga på språkets form.
Det är viktigare att fokusera på innehåll än på
formell korrekthet i tidiga skeden av
andraspråksutvecklingen . I svenska som
andraspråk betonas också vikten av att ha ett
jämförande perspektiv på prosodi, morfologi,
grammatik, textstruktur och textmönster
olika typer av texter. (Skolverket, 20 Il).

I skolförordningen står at! undervisning i svenska som andraspråk ska anordnas om det behövs flir
elever som har ett annat språk än svenska som modersmål, elever som har svenska som modersmål
och som har tagits från skolor i utlandet och invandrarelever som har svenska som huvudsakligt
umgängesspråk med en vårdnadshavare. Rektor beslutar om undervisning i svenska som andraspråk flir en elev. (Skolförordning 2011 :185, 5 kap. 14§).

SCH EMA FÖR SPRÅKUTVECKLINGS PLANEN

~

Spec ped tal o kommunikation och enheternas speclalpedagoger
~

Fsk

DIAGNOS-I
OBSERVATIONS-mlrl:

Fsk·

Ar

Ar

Ar

Ar

Ar

Ar

Ar

Ar

Ar

klass

l

2

3

4

5

6

7

8

9

I

MÄL:

2

3

Spriket pi vig

Nya Språket lyfter

* avkodning

l

Perlormansanalys
LlssCfeenlng enligt dlagnosschema
God skrivutvecking

God lisuNacktlng
Bornholmsmodellen

Gy

I

MÄL:

* Nationellt prov

MÄL:
* Nationellt prov

MÄL:
* Nationellt prov

MÄL:
* Nationella prov

• behörighet till Gy
I FOr grundskola och gymnasitxn kan andra diagnos- och obseNstionsmateriel förekomma.

25

MERA ATT LÄSA OM SPRÅKUTVECKLING
Bjar, L. (2007). Det hänger på språket. Lund : Studentlitteratur.
Brodov, B. & Rinisland, K. (2005) . Att arbeta med skönlitteratur i skolan - teori och praktik. Lund:Studentlitteratur.
BTJ Förlag (2005). Läslust och läslist - ideer för högstadiet och gymnasieskolan.
Dyslhe, O. (1996). Det flerstämmiga klassrummet. Lund: Studentlitteratur.
Ellneby, U. (1995). Språkresan Stockholm: Psykologifönaget.
Espenakk, U. m.fl. (2013) TRAS- Observationer av språk i dagligt samspel. Stockholm: Nypon förlag .
Fasl, C. (2008). Lfferacy- i familj, förskola och skola. Lund: Studentlitteratur.
Fast, C. (2011). Att läsa och skriva i förskolan. Lund: Studentlitteratur.
Hajer, M & Meestringa, T. (2010). Språkinriktad undervisning - En handbok. Stockholm: Hallgren & FallgrenHägertelth, G.(2011)
Jensen, S. (201 O)Svenska lekande lätt. Stockholm: Bonnier utbildning AB.
Jörgel- Löfström, C. (2005). Elevens röst i lärande och fördjupning. Lund: Studenllitteratur.
Keene, E. O. & Zimmermann, S. (2003). Tankens mosaik: Om mötet mellan text och läsare. Göteborg: Daidalos.
Ladberg, G. (2000). Skolans språk och barnets. Lund : Studentlitteratur.
Ladberg , G. (2003). Barn med flera språk. Stockholm: Liber.
Liberg, C. (2006). Hur barn lär sig läsa och skriva. Lund: Studentlitteralur.
Limberg, L. (2003) . Skolbibliotekets pedagogiska roll. Skolverket.
Lindqvist, G. (2002). Lek i skolan. Lund: Studentlitteratur.
Lindö, R. (2009) . Det tidiga språkbadet. Lund: Studenllitteratur.
Lundberg, I. & Sterner, G. (2006). Räknesvårigheter och lässvårigheter under de första skolåren - hur hänger de ihop? Stockholm:
Natur & Kultur.
Madison, S. (1996). Läkande läsning och skrivning. Raben PrismaIFolksam.
Molloy, G. (1996). Reflekterande läsning och skrivning: årskurs 7-9. Lund : Studentlitteratur.
Molloy, G. (2003). Att läsa skönlitteratur med tonåringar. Lund: Studenllitteratur.
Molloy, G. (2007). När pojkar läser och skriver. Lund : Studenllitteratur.
Reichenberg, M & Lundberg, I. (2011) Läsförståelse genom strukturerade textsamtal- För elever i behov av särskilt stöd. Stockholm:
Natur & Kultur.
Salameh, E. m.fl. (2012). Flerspråkighet i skolan - språklig utveckling och undervisning. Stockholm: Natur Kultur.
Språkarbete i alla ämnen. Stockholm: Liber.
Stehagen, H. (2014) . Språk i alla ämnen. Stockholm: Gothia Fortbildning.
Sterner, G. & Lundberg, I (2010). Före Bornholmsmodellen - språklekar i förskolan. Stockholm: Natur & Kultur
Svensson, A-K. (1995) . Språkglädje. Lund : Studenllitteratur.
Westlund , B. (2012). Att undervisa i läsförståelse. Stockholm: Natur & Kultur.
Wolf, L. (2003). Läsaren som textskapare. Lund: Studenllitteratur.
http://www.enlasandeklass.se/
www.skolverket.se

26

REFERENSER
Abrahamsson, T, Bergman, P. (red.) (2005). Tankarna springer före - alf bedöma elf andraspråk i utveckling. Stockholm: HLS förlag.
Bjar, L. (red.) (2006). Barn utvecklar sitt språk. Lund: Studentlitleratur.
Björk, M., Liberg,C. (2007). Vägar in i skriftspråket. Stockholm: Natur & Kultur.
Bruce, B., Riddersporre, B (2012). Kämämnen i förskolan: Nycklar till livslångt lärande. Stockholm: Natur & Kultur.
Druid Glentow, B. (2007). Alf förebygga läs-och skrivsvårigheter. Stockholm: Natur &Kultur.
Espeankk, U., Frost J. m.fl. (2013). TRAS - observation av språk i dagligt samspel. Stockholm: Nypon förlag.
Ewald, lA. & Garrne, B. (Red.), Alf läsa och skriva. Stockholm: Myndigheten för skolutveckling.
Fast, C. (2011). Alf läsa och skriva i förskolan. Lund: Studentlitleratur.
Föhrer, U Magnusson, E. (2003). Läsa och skriva fast man inte kan. Lund: Studentlitleratur.
Gibbons, P. (2006). Stärk språket stärk lärandet. Uppsala: Hallgren & Fallgren.
Gibbons, P. (2009). Lyft språket, lyft tänkandet.
Gramstrup Olofgörs L. (2008). Berälfa för mig! Stockholm: Lena Gramstrup Olofgörs & Sveriges Utbildningsradio AB.
Hajer, Meestringa. (2010) Språkinriktad undervisning: en handbok. Stockholm: Hallgren & Fallgren.
HeisterTrygg, B. (red.) (1998) Affemativoch komplelferande kommunikation iteorioch praktik. Malmö: Handikappinstitutet.
Liberg, C. (2007). Läsande, skrivande och samtalande. Stockholm: Myndigheten för skolutveckling. 25-44
Lindö, R. (2009). Det tidiga språkbadet. Lund: Studentlitleratur
Lundahl, C. Westlund, B. mfl (201 O). Bedömning iochavskolan, praktik, principer. polffik. Lund: Studentlitleratur.
Lundberg, I. (2007). Bornholmsmodellen. Vägen till läsning - Språklekar i förskoleklass. Stockholm: Natur & Kultur.
Lundberg, I. (2008). God skrivutveckling. Karlläggning och undervisning. Stockholm: Natur & Kultur.
Lundber9, I. (2003). God läsutveckling. Kartläggning och övningar. Stockholm: Natur & Kultur.
Noble, K. (2012). Neural correlates of socialeconomic status in the developing human brain. New York: Colombia University.
Riddarsporre, B. Persson, S. (2010). Utbildningsvetenskap för förskolan. Stockholm: Natur & Kultur.
Sandström MadSE'", I. (2007). Samtala, läsa och skriva för att lära - i elf utvecklingsperspektiv från förskola till högskola. Kristianstad University
Press.
Skolverket (2008). Nya språket lyfter! Diagnosmaterial i svenska och svenska som andra språk för grundskolans årskurs 1-6. www.skolverket.se
Skolverket (2008). Språket på väg. Diagnosmaterial i svenska och svenska som andraspråk för grundskolans årskurs 7-9. www.skolverket.se
Skolverket (2010). Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010. Stockholm: Fritzes.Skolvecket,
Skolverket (2012) . Greppa Språket. Få syn på språket. Stockholm: Fritzes.
Skolverket (2013) . Alla ämnen ansvariga för elevers språkutveckling. Stockholm: Hallgren & Fallgren.
Stem, N S.(2011). EIf litet barns dagbok. Stockholm: Natur & Kultur.
Svensk förlatlningssamling 2011:185, Skofförordning.
Tuomela, V. (1996). Tvåspråkighet med förhinder. Lund: Studentlitleratur.
Utbildningsdepartementet. (1998). Läroplan förförskolan. Lpfö 98. Stockholm: Fritzes.
Utbildningsdepartementet. (2011). Läroplan förgrundskolan, förskoleklassen och fritidshem. Lgr 11. Stockholm: Fritzes.
Utbildningsdepartementet. (2011). Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011. Gy 11. Stockholm: Fritzes.

Språkutvecklingsplanen är framtagen aven arbetsgrupp bestående av kommunens specialpedagoger, speciallärare,
ämnesutvecklare i svenskaJSVA, bibliotekarier och utvecklingsledare.
Språkutvecklingsplanen är fastställd i januari 2015 av Kultur- och utbildningsutskottet och förvaltningens ledningsgrupp.

27

Kultur- och utbildningsförvaltningen, Gnosjö kommun (2016).

