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1 Välfärd skolas språksatsning 

 

”De olika skolformernas läroplaner är skrivna med utgångspunkt i det faktum att 

språket spelar en central roll i arbetet med att ge alla elever förutsättningar att 

utvecklas så långt det är möjligt.” Skolverket (2012) Få syn på språket – Ett 

kommentarmaterial om språk och kunskapsutveckling i alla skolformer, verksamheter och 

ämnen 

 

 

1.1          Bakgrund 

Välfärd skola genomför en språksatsning som startade läsåret 2015/2016. Det övergripande syftet 

med språksatsningen är att fördjupa alla lärares kunskaper om hur man kan arbeta språkutvecklande 

och språkmedvetet på alla stadier och i alla ämnen, öka likvärdigheten för alla barn och elever och 

därigenom bidra till ökad måluppfyllelse i Nackas kommunala förskolor och skolor. 

 

Språksatsningen är långsiktig och denna projektplan avser läsåret 2018/2019.  

 

Språksatsningen startade med att en arbetsgrupp inom Välfärd skola skrev fram ett webbaserat 

vägledningsdokument som innehåller teoretiska inramningar, didaktiska förslag för undervisningen 

och ett samtalsunderlag som stöd för det systematiska kvalitetsarbetet på enheterna (se rubrik 4). 

Vägledningsdokumentet ger förutsättningar för alla inom förskola och grundskola att arbeta språk- 

och kunskapsutvecklande i sina ämnen/verksamheter. Vägledningen utökades under läsåret 

2017/2018 med ett avsnitt om fritidshemmet, och ska också kompletteras med ett avsnitt om 

gymnasiet. Arbetet behöver givetvis anpassas utifrån enhetens behov och kunskapsläge. Inom ramen 

för språksatsningen arbetar enheterna med Läslyftets fortbildningsmodell, och/eller med 

Vägledningen, vilket innebär att man ytterligare fördjupar sig i språkutvecklande/-stärkande 

arbetssätt.  

 

Välfärd skola har två ”Språk-, läs- och skrivutvecklare på huvudmannanivå”, Anna Strid och Britt 

Olofsson Santoft. Anna och Britt har genomgått NCS:s (Nationellt centrum för språk-, läs- och 

skrivutveckling) utbildning i systematisk kvalitetsutveckling, och har båda under en längre tid varit 

lärarutbildare i kurser som behandlat språk-, läs- och skrivutveckling, vid Lärarhögskolan och 

Stockholms universitet. 

 

Anna och Britt har under språksatsningens första tre år på uppdrag av Välfärd skola och inom ramen 

för språksatsningen drivit ett antal nätverk för språkombud. Under det senaste läsåret (2017/2018) 

utökades Välfärd skolas språksatsning till att även omfatta fritidshemmet, och under året har dessa 

nätverk varit igång:  

 
A. Nätverk språkombud förskola 

B. Nätverk språkombud i förskoleklass 

C. Nätverk språkombud i fritidshem  

D. Nätverk språkombud grund- och gymnasieskolan 
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Under läsåret 2017/2018 har dessutom erbjudits fortbildningsdagar/halvdagar med inbjudna 

gästföreläsare. I november var Adrienne Gear och Donna Kozak från Kanada här och föreläste för 

både språkombud, regionalt nätverk och rektorer, och i april hade vi en språkdag med fokus på 

språkutvecklande undervisning och digitalisering där Barbro Westlund, Erica Eklöf, Johanna 

Kristensson m fl. medverkade. Vi bjöd också in till en föreläsning om PIRLS 2016 (Barbro Westlund). 

 

 

 

1.2        Framtid – läsåret 2018/2019 

Enheterna inom Välfärd skola ska utse språkombud för:  

 Varje förskola (A) som inte deltar i Läslyftet (de som deltar har istället en handledare, och vi 

samordnar handledarträffar med språkombudsträffar för denna lärarkategori) 

 Förskoleklassen (B) 

 Fritidshemmet (C) 

Språkombudet bör vara en behörig förskollärare, fritidspedagog eller lärare. 

Alla språkombudskategorier träffas två gånger per termin, dvs. fyra gånger under läsåret 2018/2019. 

Datum för höstterminen, se nedan. Datum för vårterminen meddelas i början av höstterminen. 

Genom nätverken får språkombuden möjlighet att fördjupa sina kunskaper om ett språk- och 

kunskapsutvecklande arbetssätt i syfte att driva utvecklingsarbetet vidare på enheterna. Vid träffarna 

presenteras relevant forskning, vi diskuterar metoder och redskap för det språkutvecklande arbetet 

på enheterna, vi fördjupar oss i det systematiska kvalitetsarbetet, och naturligtvis sker ett 

erfarenhetsutbyte mellan språkombuden. 
  

För grund- och gymnasieskolan (D) ska grund- och gymnasieenheter istället utse en kontaktperson. 

Anna och Britt kan vid behov stötta det språk- och kunskapsutvecklande arbetet i grund- och 

gymnasieskola genom att t ex delta i arbetslagsträffar eller på annat sätt vara ”bollplank” i olika 

utvecklingsarbeten. Rektor eller kontaktperson kan kontakta oss för att boka tid för detta.  

 

Förskola, förskoleklass och fritidshem 

Läsåret 2017/2018 och även 2018/2019 genomför många förskolor Läslyftet med statsbidrag. Även 

de förskolor som inte sökt/fått statsbidrag kan arbeta med Läslyftets material. 

  

Förskoleklassen blir obligatorisk fr o m höstterminen 2018. Ett nytt och ännu så länge frivilligt 

kartläggningsmaterial i språklig medvetenhet (samt i matematiskt tänkande) har tagits fram av 

Skolverket. Fritidshemmet, förskoleklassen och förskolan får nya skrivningar i de reviderade 

läroplanerna, och undervisningsbegreppet förs in i såväl förskola, förskoleklass som fritidshem.  
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Skolbibliotekets funktion förtydligas i läroplanen 

Rektors ansvar för skolbibliotekets tre huvudfunktioner förtydligas från den 1 juli 2018, då den 

reviderade läroplanen definierar skolbibliotekets formella uppdrag att verka för måluppfyllande i 

undervisningen. Rektor har ett särskilt ansvar för att ”skolbibliotekets verksamhet används som en del 

i undervisningen för att stärka elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens” (Lgr11/reviderad 

2017). 

 

Under läsåret 2018/2019 startar Välfärd skola inom ramen för språksatsningen en särskild satsning på 

skolbiblioteksverksamheten i våra grund- och gymnasieskolor. Målgrupp är skolornas 

skolbibliotekarier eller den medarbetare som har ansvar för skolbiblioteket. Alla skolor ska därför utse 

en kontaktperson (E) för ”skolbibliotek”, företrädesvis skolans skolbibliotekarie. 

 

1.3         Regionalt nätverk 

Det regionala nätverk för språk-, läs- och skrivutvecklare i Stockholms kranskommuner vilket Välfärd 

skola av Skolverket fått i uppdrag att samordna, fortsätter. Uppdraget samordnas av Anna Strid och 

ett flertal träffar kommer att äga rum under läsåret 2018/2019. Syftet med nätverket är att diskutera 

och sprida goda exempel på hur huvudmannen kan stötta arbetet med språkutvecklande arbetssätt 

och utveckla detta perspektiv i det systematiska kvalitetsarbetet. Skolverket bistår med ekonomiska 

medel för samordningen. 

 

2 Förväntat resultat 

Vår förväntan med denna satsning är att alla enheter, oavsett om man är med i Läslyftet eller inte, ska 

arbeta medvetet och strukturerat med ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Därigenom 

skapas ytterligare förutsättningar för barns och elevers lärande och utveckling. För detta finns det 

stöd i form av såväl Läslyftets fortbildningsmaterial och vägledningsdokument som av 

språkombudsnätverk och övriga aktiviteter. 

Nätverk och aktiviteter kommer att utvärderas i slutet av läsåret. 

 

3 Aktiviteter och nätverk läsåret 2018/2019 

Språkombud (eller kontaktperson, när det gäller grund/gymnasieskola) samt 

skolbibliotekarie/biblioteksansvarig för samtliga enheter anmäls via följande prooflänk:  

http://px.nu/z3wm senast den 31 augusti. OBS! Rektor/förskolechef anmäler aktuellt språkombud vid 

varje läsårsstart (oavsett om man bytt person eller ej).  

 

http://px.nu/z3wm
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3.1 Språkombud förskola/stöd för Läslyftshandledare  

Språkombudsträffarna leds av Anna Strid och Britt Olofsson Santoft. Träffarna för Läslyftshandledarna 

leds av Martin Boson, utvecklingsledare Korallens förskola, och planeras och genomförs i samverkan 

med språk-, läs- och skrivutvecklarna Anna och Britt, samt Ann Sundman Brott.  

 

3.1.1 Datum för träffar 

Träffar höstterminen 2018: 

 18-09-24 (em, tid meddelas i inbjudan till språkombuden) 

 18-10-19 Språkeftermiddag med tema bibliotek (gäller för samtliga språkombud och 

Läslyftshandledare, inbjudan skickas till dessa kategorier) 

 

Träffar vårterminen 2019: 

 19-02-11 (em, tid meddelas i inbjudan till språkombuden) 

 19-05-09 Gemensam språkeftermiddag med föreläsning på temat Läsfrämjande (gäller för 

samtliga språkombud på alla stadier, läslyftshandledare samt skolbiblioteksombud, inbjudan 

med tid, lokal och program skickas till dessa kategorier) 

 

Utgångspunkter:  

 Välfärd skolas vägledningsdokumentet för språk-, läs- och skrivutveckling  

 Reviderad läroplan, undervisningsbegreppet i förskolan 

 Läslyftsarbetet på enheterna  

Representanter per enhet: en förskollärare per förskola eller förskoleenhet 

 

3.2 Språkombud förskoleklass 

Nätverken leds av Anna Strid och Britt Olofsson Santoft, Välfärd skolas språk-, läs- och skrivutvecklare 

på huvudmannanivå. 

 

3.2.1 Datum för träffar 

Träffar höstterminen 2018: 

 18-09-10 kl. 15 -17 (inbjudan skickas till språkombuden) 

 18-10-19 Språkeftermiddag med tema bibliotek (gäller för samtliga språkombud, 

kontaktpersoner och skolbiblioteksansvariga, inbjudan skickas till dessa kategorier) 

 

Träffar vårterminen 2019: 

 19-02-21 (inbjudan med tid och lokal skickas till språkombuden) 

 19-05-09 Gemensam språkeftermiddag med föreläsning på temat Läsfrämjande (gäller för 

samtliga språkombud på alla stadier, läslyftshandledare samt skolbiblioteksombud, inbjudan 

med tid, lokal och program skickas till dessa kategorier) 

 

Utgångspunkter:  

 Välfärd skola vägledningsdokumentet för språk-, läs- och skrivutveckling  

 Reviderad läroplan, obligatorisk förskoleklass 
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 Implementering av Skolverkets kartläggningsmaterial för språklig medvetenhet 

 

Representanter per enhet: en lärare från förskoleklass per enhet. 

 

3.3 Språkombud fritidshem 

Nätverken leds av Anna Strid och Britt Olofsson Santoft, Välfärd skolas språk-, läs- och skrivutvecklare 

på huvudmannanivå. 

 

3.3.1 Datum för träffar 

Träffar höstterminen 2018: 

 18-09-10 kl. 15 -17 (inbjudan skickas till språkombuden) 

 18-10-19 Språkeftermiddag med tema bibliotek (gäller för samtliga språkombud, inbjudan 

skickas till språkombuden) 

 

Träffar vårterminen 2019: 

 19-02-21 kl. 9.00 -11-00 (inbjudan skickas till språkombuden) 

 19-05-09 Gemensam språkeftermiddag med föreläsning på temat Läsfrämjande (gäller för 

samtliga språkombud på alla stadier, läslyftshandledare samt skolbiblioteksombud, inbjudan 

med tid, lokal och program skickas till dessa kategorier) 

 

Utgångspunkter:  

 Välfärd skola vägledningsdokumentet för språk-, läs- och skrivutveckling  

 Reviderad läroplan, fritidshemmets förtydligade uppdrag 

Representanter per enhet: en lärare från fritidshem per enhet. 

3.4 Grundskola och gymnasium    

I läsårets arbete kommer fokus att ligga på skolbibliotekets förtydligade roll. Vi planerar att starta 

med en kartläggning av hur skolbiblioteken fungerar idag, och arbetet tillsammans med enheterna 

kommer att starta med en ”Bibliotekseftermiddag” den 19 oktober (särskild inbjudan kommer). 

Därefter kommer vi att anordna nätverksträffar för skolbibliotekarier (se punkt 3.4.1). 

 

3.4.1 Kontaktperson grundskola/gymnasium 

Inga separata språkombudsträffar för denna kategori detta läsår, men skolorna anmäler en 

kontaktperson per enhet.  

 

Träff höstterminen 2018: 

 18-10-19 Språkeftermiddag med tema bibliotek (gäller för samtliga språkombud, 

skolbibliotekarier/-ansvariga och kontaktpersoner , inbjudan skickas till dessa kategorier) 

Träff vårterminen 2019: 

 19-05-09 Gemensam språkeftermiddag med föreläsning på temat Läsfrämjande (gäller för 

samtliga språkombud på alla stadier, läslyftshandledare samt skolbiblioteksombud, inbjudan 

med tid, lokal och program skickas till dessa kategorier) 
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3.5 Skolbibliotekarier/skolbiblioteksansvariga 

I läsårets arbete kommer fokus att ligga på skolbibliotekets förtydligade roll. Med startpunkt i en  

kartläggning av hur skolbiblioteken fungerar idag, vill vi tillsammans med enheterna arbeta för en 

utveckling av skolbiblioteken Vi bjöd in till en Bibliotekseftermiddag (”Från bokrum till pedagogisk 

funktion”) den 19 oktober,  och fortsätter därefter arbetet med att erbjuda nätverksträffar för 

skolbibliotekarier och/eller skolbiblioteksansvariga – se datum nedan. 

 

Nätverken leds av Anna Strid och Britt Olofsson Santoft, Välfärd skolas språk-, läs- och skrivutvecklare 

på huvudmannanivå. 

 

3.5.1 Datum för träffar 

 

Träffar höstterminen 2018: 

 18-10-19 Språkeftermiddag med tema bibliotek (gäller för samtliga språkombud, 

kontaktpersoner samt bibliotekarier/-ansvariga, inbjudan skickas till dessa kategorier 

 18-11-22 kl. 14.30 -16.30 (särskild inbjudan skickas till skolbiblioteksansvariga)  

 

Träffar vårterminen 2019: 

 19-02-04 (inbjudan med tid och lokal skickas till skolbiblioteksansvariga) 

 19-03-11 (inbjudan med tid och lokal skickas till skolbiblioteksansvariga) 

 19-05-09 Gemensam språkeftermiddag med föreläsning på temat Läsfrämjande (gäller för 

samtliga språkombud på alla stadier, läslyftshandledare samt skolbiblioteksombud, inbjudan 

med tid, lokal och program skickas till dessa kategorier) 

 

3.5        Fortsatt arbete med Läslyftet  

De flesta skolor har nu utbildade Läslyftshandledare. Vi uppmanar skolorna att fortsätta att använda 

denna viktiga resurs i det språk- och kunskapsutvecklande arbetet på enheterna. Språk-, läs- och 

skrivutvecklarna Britt och Anna är gärna behjälpliga i detta arbete genom att stötta handledarna vid 

behov och i mån av tid. 

 

3.6 Implementering obligatoriskt bedömningsstöd åk 1 

Det obligatoriska bedömningsstödet i läs- och skrivutveckling samt matematik för årskurs 1 - 3 

presenteras för alla lärare i åk 1 och specialpedagoger/-lärare torsdagen den 16 augusti kl. 8.30 - 

11.30 i Nackasalen (särskild inbjudan skickas ut till skolorna). En uppföljningsträff kommer också att 

anordnas, dag och tid för denna meddelas senare.  

 

4 Välfärd skolas vägledningsdokument 

Välfärd skolas vägledning för språk-, läs- och skrivutveckling har tagits fram för att stödja förskolor 

och skolor i arbetet med att fördjupa kunskaperna om hur alla lärare kan arbeta språk- och 

kunskapsutvecklande i sina ämnen/verksamheter. Vägledningen består av följande delar: 
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 Inledning ”Språket bär kunskapen” 

 Språket i fokus i alla åldrar och i alla ämnen 

 Språk-, läs- och skrivutveckling i 

o Förskolan 

o Förskoleklassen 

o År 1-3 

o År 4-9  

o Fritidshemmet 

 Att följa och följa upp lärande 

 Observations- och diagnosmaterial 

 Barn och elever i språk-, läs- och skrivsvårigheter 

 Resurser för Nacka kommunala skolor och förskolor 

 Samtalsunderlag – Att utveckla språket i alla åldrar och i alla ämnen 

 Källförteckning och länksamling 

 

Vägledningen hittar ni här: https://sites.google.com/a/utb.nacka.se/nacka-kommunala-skolors-

handlingsplan-kring-spraak--laes--och-skrivutveckling/  

 

 

5 Kontakt 

Jonatan Lannemar, utbildningsstrateg Välfärd skola: jnle@nacka.se  

Välfärd skolas språk-, läs- och skrivutvecklare på huvudmannanivå:  

Anna Strid: anna.strid@nacka.se och Britt Olofsson Santoft: britt.olofssonsantoft@nacka.se 

https://sites.google.com/a/utb.nacka.se/nacka-kommunala-skolors-handlingsplan-kring-spraak--laes--och-skrivutveckling/
https://sites.google.com/a/utb.nacka.se/nacka-kommunala-skolors-handlingsplan-kring-spraak--laes--och-skrivutveckling/
mailto:jnle@nacka.se
mailto:anna.strid@nacka.se
mailto:britt.olofssonsantoft@nacka.se

