
Språket är nyckeln till världen. Språk är makten över det egna 

livet, förmågan att tolka och förstå, att kommunicera om livsval, 

om att delta och påverka. Ett otillräckligt ordförråd riskerar att 

medföra social problematik och utanförskap. Frågor om språk 

handlar om välfärd, jämlikhet och demokrati.

”

”



Språkutveckling Jönköpings kommun



Syfte

• Ökade möjligheter att fullfölja sina studier

• Förutsättningar till en medvetenhet och stolthet över 

flerspråkighet

• Förutsättningar till ett aktivt deltagande i ett demokratiskt 

samhälle

Syftet med ett språkutvecklingsarbete är att stärka 

undervisningens kvalitet och öka utbildningens likvärdighet vad 

gäller alla barns och elevers språk- läs- och skrivutveckling i 

Jönköpings kommuns förskolor och skolor. 

Genom en tillgänglig/inkluderande undervisning och utbildning i 

förskola och skola som genomsyras av ett systematiskt 

språkutvecklande arbetssätt ska vi ge alla barn och elever: 



Språkutveckling Jönköpings kommun

● Politiskt beslut

● Innefattar båda förskolans och grundskolans alla verksamheter

● Språkpedagoger

● Språkplan

● Fortbildningsinsatser

● Följeforskning



Plan för att främja språkutvecklande arbete
i förskola, förskoleklass, fritidshem och årskurs 1

Skriv text här



Ordförråd

Språklig medvetenhet

Berättarförmåga

Läsförståelse

Språklig medvetenhet         Avkodning

Skrivning

En tillgänglig lärmiljö 

för god språkutveckling i förskola och skola

Språkplanen

• Högläsning

• Kommunikativa handlingar



Förutsättningar i förskolans språkutvecklingsarbete

Delaktighet på olika nivåer – organisation

Alla delaktiga

Kollegialt lärande

Integrera i det vardagliga arbetet

Vetenskapligt förankrat

Tid

Utvecklingsinsats som formas efterhand



Introduktionsfilmer

Föreläsning – Bygga ordförråd, Före Bornholmsmodellen

Utbildning Språk- och kunskapsutvecklande förhållningssätt

Dialogisk högläsning (ULF)

Studenternas examensarbeten

Förutsättningar i förskolans språkutvecklingsarbete



Plan för att främja språkutvecklande arbete förskola, 
förskoleklass, åk 1 och fritidshem.



Elevmål

I slutet av åk 1 ska eleven

● ha knäckt läskoden och visa förståelse för 

innehållet

● ha börjat skriva för att kunna uttrycka sig

● nå målen i avstämning A år 1 -läsa, 

bokstäver och berättande text, samt 

● Avstämning A skriva i Nationellt 

bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling, 

svenska och svenska som andraspråk i 

årskurs 1-3



Skola

● Målet är att språklig medvetenhet såsom 

fonologisk och fonemisk medvetenhet, 

ordavkodning, läsförståelse, språk- och 

kunskapsutvecklande undervisning ska 

genomsyra alla skolans ämnen.

● Tala, lyssna, samtala, ordförråd är viktiga 

delar inom språkutvecklingen för att nå 

målen i skolan.

● Planerad högläsning



Språkpedagog
● arbeta med undervisning och uppgifter som hör till 

undervisningen samt 

● i samverkan följa upp och analysera den språk-, läs- och 
skrivutvecklande undervisningen och utifrån det identifiera 
utvecklingsbehov i alla verksamheter; förskoleklass, årskurs 
1 och fritidshem

● stödja elever i förskoleklass och åk 1 på individ- och 
gruppnivå i sin språk-, läs- och skrivutveckling

● utveckla arbetet med ett inkluderande arbetssätt och 
tillgänglig lärmiljö

● initiera och stödja utvecklingsarbete inom språk-, läs och 
skrivområdet

● sprida  kunskaper och erfarenheter i verksamheterna, vilket 
ska bidra till att skolenhetens kompetens inom språk-, läs-
och skrivutveckling ökar genom olika former av kollegialt 
lärande



Språkpedagog

● För att nå framgång med 

språkpedagogens uppdrag 

behöver det vara tydligt utformat 

och anpassat efter lokala behov. 

● Utgångspunkten är 

utvecklingsområden identifierade i 

det systematiska kvalitetsarbetet. 



● Handleda F-3 i Läslyftet

● Handleda grundlärare på fritidshemmet i 
språkutvecklande arbete

● Handleda och stödja analysarbetet med NP för åk 3

● Utveckla samarbete tillsammans med 
skolbibliotekarie och IT-pedagog kring olika teman 
och projekt

● Utveckla språk- och kunskapsutvecklande 
undervisning i det flerspråkiga klassrummet (SVA)

● Starta upp läsgrupper på fritidshemmet under loven

Uppdrag utifrån identifierade behov



SKA- arbetet på skolan

● Utveckla ett mer tydligt och strukturerat 
språkutvecklande förhållningssätt i 
verksamheterna på skolan.

● Utveckla arbetet med kartläggning, 
resultatuppföljning och analys på skolan 
tillsammans med det specialpedagogiska teamet.         

● Utveckla arbetet med en tillgänglig/inkluderande 
undervisning. 

● Vidareutveckla ledarskapsfärdigheter, att leda 
kollegialt lärande och utvecklingsarbete.



● F-1 arbetslag, F-3 arbetslag, Fritidshemmmets arbetslag, 

Lärarkonferens

● Specialteam med rektor

● SVA-grupp

● SKUT (Skolutvecklingsteam) med särskolan och hörselgruppen

● Läslyft för F-3 

● Biblioteks- och IKTgrupp

Språkpedagogens samverkan i skolan



Fritidshemmet- Läslyft

● Kompletterar förskoleklassen och 

skolan

● Syftar till att främja elevernas fantasi 

och förmåga att lära tillsammans 

med andra genom lek, skapande, 

rörelse samt ett utforskande och 

praktiskt arbetssätt.

● Utveckla sitt intresse och sin 

förmåga att kommunicera med olika 

språkliga uttrycksformer.



Tema- Astrid Lindgren 



Tema- Astrid Lindgren 



Läsgrupper

● Åk F-1 

● Åk 2-3

● Åk 4-6

● Läsgrupper i 

faddergrupper



IKT
Alla pedagoger har kunskaper 

inom källkritik och upphovsrätt

i tillräcklig omfattning för att 

kunna handleda elever inom 

dessa områden.

Eleverna har förmåga att 

källkritiskt granska och 

bedöma informationskällor





http://www.lukimat.fi/lasning/material/spel-ett-1
https://www.lexiaprovia.se/#/admin


https://hittalaromedel.spsm.se/inspiration/att-lasa-och-skriva-f-3/inspiration---automatiserad-avkodning-och-lasflyt/
https://www.pappasappar.se/bornholmslek/
https://www.nok.se/titlar/laromedel-b1/abc-klubben-fk/
https://www.fonomix.se/fonomix-sats-foumlr-foumlrskoleklass.html
https://lararforlaget.se/forskoleklass-fritidshem/bocker/stationsarbete-for-undervisning-och-kartlaggning-i-forskoleklass


https://www.alfamax.se/laromedel/bagen/
https://www.alfamax.se/laromedel/tre-lasvarldar/
https://www.nyponochviljaforlag.se/serier-nv/livat-pa-lingonvagen/






Det talade språket 



Årskurs 1





Bokstavsinlärning/fonologisk medvetenhet



Poesitema år 6





Språkpedagog i förskolan

● Åtta språkpedagoger i förskolan, 

Jönköpings kommun

● Olikheter berikar...

specialpedagog, SKUA-utvecklare, rektor, 

pedagogista, logoped

● Utvärdering om två år



Uppdragsbeskrivning språkpedagog i förskolan

● arbeta språkutvecklande tillsammans med arbetslagen utifrån förskolans uppdrag och 

förskoleområdets behov

● leda processer som utvecklar det språkutvecklande arbetet

● dela och sprida språkutvecklande kunskaper och erfarenheter i utbildningen 

genom olika former av kollegialt lärande

● förankra olika metoder som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

● utveckla arbetet med tillgänglig lärmiljö för god språkutveckling i förskolan,

fysisk miljö - social miljö - pedagogisk miljö

● bidra till att stödinsatser sätts in i rätt tid

● identifiera behov utifrån SKA-arbetet samt kritiskt granska 

den språkutvecklande utbildningen i samarbete med rektor

Bild:https://pixabay.com/sv/illustrations/reds

kap-lagarbete-motor-maskiner-3085396/



● Hitta ny roll i förskolan

● Identifiera behov på respektive 

förskoleområde

● Kroka i tidigare utvecklingsarbeten

● Hur arbeta på bästa sätt?

- Vara närvarande på förskolorna 

- Språk i praktiken – vara modell

- Reflektionspartner 

- Skapa bas för material

- Dialog med rektor

Arbetet i praktiken?



Utbildningsförvaltningen

2022-05-23



Varför Läsa Äger?

● Beslut i Kommunfullmäktige att införa verksamheten Läsa äger i Jönköpings 
kommun.

● Inspirerat av arbete i Botkyrka kommun, goda resultat påvisade.

● En del av arbetet med Språkutvecklande arbetssätt

● Utöka elevernas ordförråd och förbättra läsförståelse, en del i strävan mot de 50 -
70 000 ord som krävs för att klara sig i dagens samhälle och motverka social 
problematik och utanförskap.

● Motverka sommarlovstapp

- de elever som under sommarlovet befinner sig i fritidshemmets verksamhet ska få 
läsa och bli lästa för. Kombineras med lek och rörelse.



Genomförande 

● Genomfördes på sommaröppna fritidshem v.25-27

● Riktades mot åk f-2 på samtliga grundskolor.

● Lärare i fritidshem – handledare

● Feriepraktikanter

● Sommarjobbare, handledda av bibliotekarier

● Samverkan med bibliotek och bokbussar





Läsa äger 

– utvärdering av verksamheten sommaren 2022

Hur blev det?

• Ca 1500 elever – så många barn nådde vi genom Läsa äger v 25-27 (lågt räknat…)

• Positiv feedback, uppskattat och givande

• Behöver tydliggöra uppdragen, ge information tidigare, inte 

stänga v.27…..

• Bokbussen besöktes av ca 150 elever 

• Lånekorten knutna till Läsa äger – 18 skolor var aktiva 

under Läsa äger

• Fortsättning sommaren 2023 v.25-27

Utbildningsförvaltningen

2022-09-15



Språkdidaktik i fritidshemmet   

● Kompetensutveckling kring 
språkutvecklande arbetssätt i 
fritidshem. 

● Erbjudits till alla fritidshem, 5 spår 
deltar under lå 22/23

● Inleddes med föreläsning

● Bygger på kollegialt lärande, inom 
och mellan skolor utifrån Ann S 
Philgrens bok. 

● Ca 3 träffar/ termin under 1,5 år



Fokus på
språkutveckling och 

språkdidkatik I 
fritidshemmet, 

Språkplan

Kopplat till det 
systematiska 

kvalitetsarbetet

Kollegialt lärande och 
ökad likvärdighet

Ta till vara
fritidshemmets kraft 
och kompetens i det 

kompletterande
uppdraget

Ge eleverna 
möjligheter att lära 

och visa sina 
kunskaper på fler sätt

Öka elevernas 
språkkunskaper



Uppdrag: Följa arbetet med språkutveckling och 

språkplanen i F-1

● Följeforskningen kommer att genomföras med en aktionsforskningsansats.

● Process, undervisningskvalitet, språkpedagogens betydelse kommer att vara 

i fokus.

● Praktiknära utgångspunkt

● Frågor och fokus från praktiken

● Samarbeta kring upplägg och spridning



Övergripande del

● Nulägesbild

● Se teman och mönster

● Utgångspunkt

● Enkät

● Påståenden och självskattning

● F-1 skolor (41 enheter)

● November & maj/juni

Jag upplever att det på min skola F-1 finns ett språkutvecklande 

förhållningssätt i all undervisning.

Jag upplever att på min skola F-1 använder vi olika metoder för att 

arbeta med våra elevers språkutveckling.

Jag upplever att på min skola F-1 har vi tillräckliga förutsättningar att 

arbeta med språkplanen.

1= I mycket låg grad

5 = I mycket hög grad



Fördjupande del

● Gå på djupet

● Utvecklade frågor

● Resonemang och förtydliganden

● Följa upp från enkäten

● Tre skolor

● Intervju med rektor, 
språkpedagog, lärare

● November/december & maj/juni

Skola 1

Skola 2

Skola 3



Helhet läsåret 2022/2023



Frågestund



Tack för oss!
Kontakt: emma.simonsson@jonkoping.se

mailto:emma.simonsson@jonkoping.se

