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För ett år sedan skrev jag på den här platsen för 
första gången och närde då en förhoppning om 
att självbelåtet kunna utnämna 2014 till ett bra 
år, med kongressmått mätt. Nu har det där året 
gått och jag väljer att vara precis så nöjd som jag 
hade hoppats vara.

Året har inneburit att vi i styrelsen har smitt pla-
ner och kontaktat föreläsare och diskuterat och 
planerat. Resultatet av vårt jobb kunde åtmins-
tone vissa av er ta del av under kongressen i no-
vember och även om inget någonsin blir perfekt 
i varje detalj så känner vi oss mycket stolta över 
hur det hela förlöpte. I utvärderingarna från kon-
gressen har vi kunnat utläsa att även ni som var 
där i stora drag uppskattade det hela. I sedvanlig 
ordning kommer kommande nummer av Tal & 
Språk att innehålla referat från kongressen. I just 
detta nummer kan ni ta del av föreläsningarna av 
Barbro Bruce och Barbro Westlund.   

Med detta sagt är det dags att börja blicka 
framåt. Styrelsen har fått två nya styrelseledamö-
ter som presenteras i tidskriften och nu börjar det 
spännande arbetet med att utforma årets kon-
gress. Boka redan nu 20–21 november för detta 
evenemang så återkommer vi med fler detaljer 
framöver! 

Förutom kongressplaneringen kommer 2015 
att innebära att vi ska etablera vårt nya namn 
Svensk Intresseförening för Tal och Språk, SITS. 
Hör gärna av er till oss om ni tycker att vi ska 
synas i något sammanhang som vi inte har tänkt 
på. Vår förhoppning med det nya namnet är 
bland annat att fler yrkeskategorier ska känna 
sig inkluderade och ni får gärna hjälpa oss att 
sprida information om vår förening. Ni hittar oss 
numera på www.sits.nu. Syftet med föreningen är 

”att sprida kunskap inom områdena tal, språk, 
kommunikation och röst, i huvudsak med inrikt-
ning mot barn och ungdomar” och vi menar att 
det är många professioner som kan ha glädje och 
nytta av detta.

Det är med andra ord ytterligare ett spännan-
de år som står för dörren och jag väljer att med 
viss hybris plocka med lite självförtroende från 
förra året och investera i 2015. Det här ska också 
bli ett bra år! 

Välkommen att hänga med!

Sofia Norrman

Hybris i lagom dos är bara klädsamt?

Sofia Norrman
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Annika Söder
I min ungdom arbetade jag 
som undersköterska inom 
äldrevården. Då och då mötte 
jag människor som drabbats av 
afasi och upplevde den frustra
tion som kommer sig av att 
inte kunna kommunicera med 
omvärlden. När jag så små
ningom bestämde mig för att 
läsa vidare var det med detta i 
åtanke som jag valde logoped
yrket. Jag började på utbild
ningen i Göteborg hösten 1989. 
Mina tankar handlade framför 
allt om att mitt yrkeskall skulle 
handla om att möta och hjälpa 
personer (mest äldre) som 
drabbats av stroke, så när vår 
prefekt på utbildningen sade att 
yrket och utbildningen, till stor 
del riktade sig mot barn bör
jade jag ifrågasätta mitt utbild
ningsval. Jag hade hittills bara 
arbetat med äldre. Förutom 
några uppdrag som barnvakt 
till syskon och bekanta, hade 
jag aldrig tänkt arbeta med 
barn, ansåg mig inte särskilt 
barnkär ens.

Men jag fortsatte min utbild-
ning och våren 1992 var jag 
färdig och redo att gå ut i 
arbetslivet. Det ironiska är att 
jag sedan dess nästan enbart 
arbetat med barn och särskilt 
mycket inom barn- och ung-
domshabilitering. Har kommit 
fram till att jag nog gillar barn 
i alla fall …

Det som en gång fick mig att 
välja logopedyrket var att jag 
ville hjälpa dem som hade 
svårigheter med att kommu-
nicera. Det är fortfarande min 
ledstjärna. Sedan tio år arbetar 
jag i Kristianstads kommun i 
Skåne och dess centrala elev-
hälsa och mitt huvudsakliga 
uppdrag i dag är att handleda 
kring och utreda språkstör-
ningar. 

Jag har också arbetat på en 
språkförskoleavdelning och 
har haft ynnesten att få följa 
med på dessa barns svindlande 
språkutvecklingsresa. Från att 
nästan inte kunna kommuni-
cera med sin omgivning till att 
ha utvecklat ett talat språk, 
fantastiskt! Det är underbart 
när det finns förstående vuxna 
kring barnen som guidar och 
stödjer. Lika frustrerande är 
det att se hur svårt det kan 

vara att ha en språkstörning, 
vad det gör med självförtro-
ende, kunskapsutveckling och 
sociala kontakter. Framför allt 
i skolan blir funktionsnedsätt-
ningen mycket märkbar.

Så därför är vår uppgift, vi 
som arbetar med tal och språk, 
så oerhört viktig! Den kunskap 
som vi besitter är verkligen inte 
var mans egendom och tillsam-
mans har vi stora möjligheter 
att sätta fokus på språkets och 
kommunikationens betydelse.

Jag är stolt husägare sedan 
snart fyra år (en livsdröm) i en 
liten by ett par mil söder om 
Kristianstad. Är uppväxt på 
landet och har kommit tillbaka 
dit efter att varit stadsbo hela 
mitt vuxna liv. Har tre kattor 
men inga barn, och det är inte 
för att jag inte är barnkär. 
Ibland blir inte livet som man 
tänkt sig. Gillar teater, både att 
se och att spela, och gillar att 
sjunga. Är för närvarande utan 
kör men sjunger i en liten vo-
kalensemble. Sedan husköpet 
har även ett trädgårdsintresse 
börjat spira och jag är numera 
hemtam både med skruvdra-
gare och kapsåg…

Jag ser verkligen fram mot 
att arbeta i SITS styrelse och 
hoppas att jag ska kunna bidra 
till kunskapsutveckling inom vår 
förening genom att vara med och 
anordna bra kongresser. 

Annika Söder
leg. logoped

Nya styrelseledamöter

Annika Söder
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Information om SFFL:s hemsida

Föreningen har bytt namn till SITS - 
Svensk Intresseförening för Tal och Språk.

Det nya namnet visar på ett tydligare sätt 
vilket fokus föreningen har. Vi skapar också en 
möjlighet för fler att känna sig välkomna som 
medlemmar.
 
Namnbytet innebär att hemsidan flyttar till 
www.sits.nu. Går du in där kommer du att 
känna igen dig. Observera att från och med 
den 1 februari 2015 finns inte den gamla 
SFFL-webbadressen kvar.

Hoppas att alla intresserade hittar till den nya 
webbplatsen där medlemsinformation och 
mycket annat finns, till exempel information 
om tidigare och kommande kongress.

När ett nytt nummer av tidningen Tal & Språk 
kommer ut, läggs motsvarande nummer från 
föregående år nummer ut som lågupplöst pdf. 

Välkommen till www.sits.nu!

hälsar den nya ”webbmastern”
Anna Strömberg
 

Nadia Andersson 
Jag heter Nadia Andersson och 
är 41 år. Jag bor tillsammans 
med min man och mina två 
flickor i Vendelsö, söder om 
Stockholm. Jag arbetar som tal
pedagog i Huddinge kommuns 
tal och språkklasser. I vår 
verksamhet går 49 elever med 
språkstörning i år F till år 9. 

Jag arbetar i år med elever i års-
kurs F-2, både i klassrummet 
tillsammans med pedagogerna 
och enskilt med varje elev. 
Jag tycker att mitt arbete är 
väldigt spännande, givande och 
utmanande! Jag är oerhört glad 
och stolt över att Huddinge har 
språkklasser och satsar på barn 
med språkstörning.

Min fritid tillbringar jag till 
stor del på olika fotbollsplaner 
runt om i Stockholm hejan-
des på mina fotbollsspelande 
flickor. Jag tycker också om att 
sitta i solen med en kopp kaffe 
och att påta i mina rabatter. 

Nadia

Nadia Andersson 
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Under kongressen delades 
årets Tal och språkpris ut 
till Barbro Westlund. Barbro 
Westlund är lektor i läs och 
skrivutveckling vid Stockholms 
universitet, där hon hör till 
institutionen för språkdidak
tik. Hon är filosofie doktor i 
just didaktik.
 
Barbro Westlund disputerade 
senhösten 2013 vid Stock-
holms universitet med avhand-
lingen ”Att bedöma elevers 
läsförståelse – en jämförelse 
mellan svenska och kanaden-
siska bedömningsdiskurser i 
grundskolans mellanår” och 
var en av årets talare på kon-
gressen. Referatet från hennes 
föreläsning kan du läsa i detta 
nummer av Tal & Språk. 

Kongressen 2014 hade 
namnet ”Språket - den goda 
grunden”. Priset gick således 
till en person som arbetat med 
siktet att hjälpa barn till just 
en god språklig grund för att 
nå läsförståelse, och så här löd 
motiveringen:

Tal- och språkpriset 2014

Barbro Westlund

”Barbro Westlund tilldelas SFFL:s Tal- och språkpris 2014 för att hon har skapat 

insikter om och belyst läsförståelsens betydelse för språklig utveckling och som källa 

till kunskap. Hon har spridit detta viktiga budskap till personal i förskola och i 

skola genom föreläsningar, böcker och pedagogiska material. Språket är varje barns 

möjlighet till personlig utveckling och Barbro Westlunds insatser ger bättre förutsätt-

ningar att nå just ett gott språk och en god grund i livet.”
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Barbro Westlund arbetar på 
institutionen för språkdidaktik 
på Stockholms universitet där 
man forskar och behandlar 
språk och språkundervis
ning. Hon doktorerade 2013 
med Att bedöma elevers 
läsförståelse: En jämförelse 
mellan svenska och kanaden-
siska bedömningsdiskurser 
i grundskolans mellanår. 
Barbro Westlund har också 
skrivit böckerna Att undervisa 
i läsförståelse och Att bedöma 
elevers läsförståelse.

Läsförståelse är något som 
angår oss alla – från förskola 
och genom hela skolsystemet. 
Barbro Westlunds ambition 
med föreläsningen på SFFL:s 
kongress 2014 är att sätta 
fokus på detta område och 
beröra både vad forskningen 
säger och vad vi kan göra i 
praktiken. Egentligen borde 
vi använda ett annat begrepp 
för förskolebarn eftersom de 
ännu inte läser, och på engel-
ska använder man uttrycket 
’emergent reader’ om denna 
barngrupp. För att introdu-
ceras i det ämne som Barbro 
kommer att prata om får vi 
läsa ett citat av läsforskaren 
Michael Pressley från 1989: 

Det finns ingen tvekan om 
att undervisning i läsförstå-
elsestrategier är ett ”hett” 
område. Många böcker och 

artiklar skrivs om det. Ett 
kortsiktigt mål är att läraren 
visar sina elever hur och när de 
kan använda sig av kognitiva 
strategier för att uppnå bättre 
förståelse. Ett långsiktigt mål 
är att eleverna lär sig att till-
lämpa dem på egen hand. 

Det är lätt att tro att detta 
är skrivit i nutid, då det är lika 
aktuellt i dag som för 25 år 
sedan. Varför har vi inte beto-
nat detta mer i skolan? undrar 
många personer efter att ha 
läst Barbro Westlunds böcker 
om läsförståelse och strategier 

för läsning. Egentligen har nog 
skolan arbetat med förståelse 
mer eller mindre, men inte 
kallat det för läsförståelse-
strategier, och barn har ibland 
saknat stöd i undervisningen 
för att lära sig hur man går till 
väga för att förstå en text.

Att detta är extra aktuellt 
för svenska lärare i dag beror 
på att det tas upp i Lgr 11. Det 
är inte heller garanterat att 
man når läsförståelse för att 
man skaffar sig strategier för 
läsande, det är mer komplice-
rat än så. Barnen behöver kon-

Strategier i undervisning som stöd för 
god språkutveckling och läsförståelse

Barbro Westlund
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tinuerlig träning i detta. Det 
är alltför vanligt att barn läser 
utan att förstå, och detta var 
Barbro Westlunds drivkraft i 
avhandlingsarbetet. 

Många skolforskare hän-
visar till Vygotskij som tidigt 
skrev att ”tänkandet fortlöper 
i språket”. Men vad händer 
när man inte är väldigt bra 
på att tänka och vad händer 
de barn som pratar mycket 
utan att tänka först? Hur får 
vi veta vad barn tänker om 
böcker då de inte alltid har ett 
språk för att tala om böcker 
och förståelse? Hur ger skolan 
barn redskap för att förstå vad 
de läser?

Det finns inga test som till 
fullo kan mäta hur ett barn 
har förstått en text. Det är en 
komplicerad process och en 
klok lärare är nog det bästa 
redskapet. En god lärare ställer 
frågor som hjälper barnet att 
hitta ord för sitt tänkande. Om 
ett barn svarar kort på frågan 
om hur hen tyckte om en bok, 
gäller det för läraren att ställa 
frågor som hjälper barnet att 

hitta sina tankar och att få ett 
språk för att uttrycka det.

Barbro Westlund tipsar om 
läs- och skrivportalen som 
finns på Skolverkets webbplats 
(lasochskrivportalen.skolver-
ket.se). Här finns många bra 
texter och filmer som visar hur 
läsning utvecklas och hur man 
samtalar om text.

Hur skolan ska utforma 
undervisningen så att alla 
hinner förstå, är ett dilemma. 
God förståelse kan finnas både 
hos den som har svag och god 
ordavkodningsförmåga – och 
svag förståelse kan finnas hos 
såväl dem som har svag och 
god läsförmåga. Barn som är 
goda läsare med svag förståel-
se behöver ett helt annat stöd. 
Då hjälper det inte med mera 
läsning utan de behöver hjälp 
med strategier för förståelse.

De barn som är långsamma 
läsare behöver få en chans 
att läsa igenom texten innan 
vi ställer frågor eftersom de 
kanske aldrig hinner till för-
ståelse annars. De som har god 
avkodningsförmåga men ändå 

svag förståelse är en utmaning 
som vi ofta kan möta i skolan. 
Om det finns upp till fem–tio 
procent ord som barnet inte 
förstår i en text så är det 
alldeles för svårt och läsför-
ståelsen uteblir. Vi behöver 
därför använda olika processer 
beroende på hur eleverna läser 
och förstår det de läser.

Läsförståelse kan egentligen 
inte ses linjärt, utan Barbro 
Westlund förespråkar en 
cirkel i stället. Möjligen kan 
läsinlärning och ordavkodning 
ses linjärt, men förståelsen 
påverkas av flera komponenter 
och kan inte mätas lika enkelt. 
Vem är läsaren? Vilken text? I 
vilket sammanhang förekom-
mer texten? I vilken sociokul-
turell kontext? Tanken att se 
på läsförståelse som en cirkel 
kommer från en amerikansk 
forskningsgrupp, Reading 
Study Group (RAND 2002).

Jämförelse mellan 
Kanada och Sverige 
I Barbro Westlunds avhandling 
från 2013 redovisar hon en 
fem veckor lång jämförelse 
mellan fem lärare i årskurs 4 
i Kanada och Sverige. Hon 
ville gå från sina egna förgi-
vettaganden angående hur vi 
uppfattar att läsförståelse och 
bedömning är samma sak i de 
båda länderna.

Hon såg att elever fick helt 
olika stöd och resultat och 
undrade vad det berodde på.  I 
Kanada såg hon att man redan 
för femåringar har definierat 
läsförståelse och den betydelse 
den har. Läraren beskriver att 
samtidigt som hon arbetar 
med läsning gör hon en for-

Barbro tar emot Tal & Språkpriset av Sofia Norrman och Susanne 
Loheman
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mativ bedömning av barnens 
utveckling.

Även i de kanadensiska 
styrdokumenten betonas vik-
ten av läsförståelse, vilket har 
gett skolan stöd att arbeta mer 
medvetet. 

I Kanadas skolsystem är 
alla barn inkluderade och de 
resurspersoner som anställs 
måste ha en god utbildning för 
att arbeta med barn i behov av 
stöd. Barbro Westlund ger ett 
exempel på de kanadensiska 
lärarnas arbetssätt: Efter att ha 
läst en bok ska eleven skriva 
en kort sammanfattning av 
bokens handling, ett betyg på 
den, genre, konflikt och en 
temarubrik på en påse som 
också innehåller en artefakt till 
boken. En pepparkaka är ett 
lämpligt föremål i påsen när 
man har läst Hans och Greta. 
Detta konkreta och struktu-
rerade sätt att efterarbeta en 
läst bok visar hur man ger alla 
elever möjligheter att klara 
uppgiften efter sina förutsätt-
ningar.

Närläsning och 
förståelse strategier
Läsförståelse ska förstås som 
ämnesspecifik. Det betyder att 
en elev som behärskar skönlit-
teratur inte nödvändigtvis har 
god läsförståelse av sakprosa. 
Hur man blir textstrukturmed-
veten och förstår syftet med 
sakprosa och facktexter och 
vilka strategier som är mest 
lämpliga att använda, behöver 
skolan undervisa om. Att göra 
förutsägelser, som ofta sker vid 
läsning av skönlitteratur, görs 
på andra sätt vid sakprosa, 
och detta kräver också trä-

ning. Vi måste därför visa våra 
elever hur man går i närkamp 
med texten.

Närläsning är ett begrepp 
som har blivit mycket använt, 
och det handlar om hur vi 
packar upp texter, i synnerhet 
sakprosa. Närläsning kräver 
inte bara att man lär sig olika 
fakta utan man behöver också 
veta hur en text är uppbyggd. 
Kunskap om hur man gör infe-
renser och hur man använder 
metakognitiva strategier, alltså 
hur man tänker om sitt eget lä-
rande, är också viktiga element 
i närläsning.

Barbro Westlund jämför 
med snickarens verktygslåda 
och uppmuntrar oss att låta 
alla strategier vara kända och 
bekanta, och låta eleverna 
använda verktygen ofta genom 
att se till att dessa förståel-
sestrategier finns med i all 
läsundervisning. 

En lärobokstext kan vara 
överlastad av fakta och West-
lund visar ett exempel som 
handlar om Christoffer Pol-
hem och hans barndom. Poj-
ken som ingen ville ha är en 
text som får illustrera att man 
kan använda en ingång som 
har en känslomässig anstryk-
ning och mer engagemang för 
Polhem som vuxen och hans 
gärning inom mekaniken.

Transformerat tänkande 
och tankeröst
Barbro Westlund läser ett ut-
drag ur Alice i Underlandet för 
att belysa att det spelar stor 
roll vad vi gör när vi arbetar 
med läsning i skolan:

Kan du tala om för mig 
vilken väg jag ska gå, sa Alice.

Det beror alldeles på vart 
du ska gå, sa katten.

Spelar ingen större roll, sa 
Alice.

Då spelar det heller ingen 
roll vilken väg du går!

Det spelar stor roll hur vi arbe-
tar med läsning i skolan och 
en fråga låter så här: Ska vi 
sänka staketet eller lära barnen 
hur man tar sig över? Svaret är 
givet och i Kanada har Barbro 
sett många exempel på hur 
man arbetar mycket ingående 
med läsförståelse. Man pratar 
om att läsning förändrar ens 
tänkande och att man då 
behöver skaffa ett språk för 
tänkandet. Det begrepp man 
använder kallas för transfor-
merat tänkande. 

En modell för transformerat 
tänkande som Westlund såg 
på en klassrumsvägg i Kanada 
har en struktur där det finns 
frågor som hjälper eleven att 
reflektera över det som händer 
vid läsningen av en faktatext: 
Vilka kopplingar, frågor, inre 
bilder och känslor får jag när 
jag läser denna text? 

Frågor att ställa efter 
läsningen kan vara: Hur 
tänker jag nu? Vad är mitt nya 
tänkande? 

Någonting som jag nog inte 
tänkte tidigare men som jag 
tänker på nu. 

Begreppet ”tankeröst” an-
vänds för att hjälpa barnet att 
hitta sitt eget tänkande.

Det görs alltså en syntes 
mellan fakta från boken och 
elevens nya egna tänkande.

Det är viktigt att inte göra 
detta till en instrumentell 
modell. Man ska, som alltid, 



10Tal & Språk 1/2015

anpassa sin modell efter grup-
pen och vilket sammanhang 
man arbetar i. 

Ett annat sätt att arbeta 
med textförståelse är att man 
sitter i grupp och samtalar om 
texten. Gruppen har en snurra 
med visare som pekar på frå-
gor som startar samtal:
• Vilken del i texten tyckte du 
 bäst om?

• Vilken var den mest intres-
 santa karaktären?

• Var det något i texten du 
 ville ändra på? 

• Har texten väckt några 
 frågor hos dig?

Under detta arbete går läraren 
runt och lyssnar på barnens 
samtal. Läraren gör då en for-
mativ bedömning av barnens 
läsförståelse genom att lyssna 
på hur de förstår och angriper 
texten. En sådan snurra med 
vägledande frågor kan man 
lätt tillverka själv.

Stafettläsning är kalläsning
Barbro Westlund är kritisk 
mot stafettläsning eller arbets-
sättet att läsa slinga som före-
kommer både i svenska skolor 
och andra länder. Förutom att 
det inte uppmuntrar till tankar 
om läsning får det många barn 
att må dåligt, då de inte har 
chans att överblicka texten och 
dess innehåll, hävdar hon. 

Det kallas därför ibland för 
kalläsning. Barbro Westlund 
förespråkar i stället att läraren 
läser texten före, och stoppar 
för frågor och resonerande. 
Barnens eget läsande fungerar 

bättre om man bryter ned 
texten och får läsa själv, i par 
eller grupp.

Vilka texter lämpar sig?
Texter som har ett underlig-
gande budskap passar bra 
för att arbeta med analys och 
uppackning. Siv Widerbergs 
korta dikt om frimärkssam-
lande är ett exempel på hur 
man uppmuntrar tänkande 
om text genom att hitta teman 
och identifiera underliggande 
budskap i texten. Denna korta 
dikt kan starta idéer om sam-
lande, frimärken eller kanske 
om det outtalade underlig-
gande innehållet om att tröttna 
på något.

Jag samlade frimärken.
Pappa gav mig ett halvt 

kilo.
Jag samlar inte mera på 

frimärken.

Sverige har fått kritik för att vi 
använder alldeles för mycket 
tyst läsning. Tjugo minuter per 
dag är lämpligt, säger man i 
Kanada.

Barbro uppmanar oss att 
inte sluta att läsa tyst, däremot 
att komplettera med annat. 
Jämför hur mycket tid som 
ägnas åt tyst läsning och hur 
mycket tid som ägnas åt un-
dervisning för att hjälpa barn 
att utveckla läsförståelse.

RT – reciprok undervisning
Ett av flera undervisnings-
program som används för att 
utveckla läsförståelse kallas 
RT – reciprok undervisning. 
Det skapades på 1980-talet 
i USA (Palincsar och Brown, 
1984) och var till en början 

avsett för högstadieelever. De 
fyra grundstrategierna som 
används för att förstå text är 
att förutsäga, att ställa frågor, 
att klargöra otydligheter och 
att sammanfatta innehållet i 
texten.

Reciprok undervisning 
handlar om hur man samta-
lar om den lästa texten och 
är avsedd för att användas i 
gemensamma genomgångar. 
Det kan sägas vara en diskus-
sionsteknik där läraren väg-
leder och utvecklar språk och 
tanke i samspel, och ska ses 
som en samordnad strategi att 
använda vid möten med text.

Fabulous Four var ett 
begrepp som Barbro stötte 
på i Kanada i textarbete med 
yngre barn. Det handlar om 
figurer som används för att 
stötta barnen i arbetet med de 
fyra grundstrategierna. Barbro 
gjorde en svensk version av 
figurerna som hon kallar för 
Läsfixarna. Figurerna fick bli 
metaforer för strategierna och 
kallas Spådamen Julia, Nicke 
Nyfiken, som ställer frågor, 
Fröken Detektiv, som klargör, 
och Cowboy Jim, som sam-
manfattar.

Dessa figurer kan passa bra 
när man arbetar med yngre 
barn och när man introducerar 
lässtrategier. I Kanada använ-
der man inte några figurer 
utan har i stället enkla tecken 
för dessa grundstrategier. Att 
använda dessa strategier får 
inte bli en isolerad färdighets-
träning, utan det ska alltid 
vara innehållet i texten som 
står i centrum. Det behövs 
mycket mer än figurer för 
att verkligen gå i närläsning 
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med text och packa upp den. 
Barbro Westlund har upplevt 
att man ibland inte har förstått 
vad syftet med strategierna 
och figurerna är. När en lärare 
inte fullt ut förstår teorierna 
bakom en strategi blir dessa 
anpassningar troligtvis ofören-
liga med de teorier som ligger 
till grund för den.

I ett sociokognitivt perspek-
tiv är man främst intresserad 
av hur den enskilde utvecklar 
sina kunskaper i olika sociala 
sammanhang, och det är ett 
sätt att förstå undervisning, 
lärande och bedömning bättre. 
För att visa hur man kan 
tillämpa sociokognitiv teori 
i praktiken berättar Barbro 
Westlund om en modell som 
utgår från undervisning i 
förståelsestrategier, där läraren 
visar hur hon tänker och 
hjälper barnen att få en egen 
inre röst. 

Uppgifterna ska innebära 
en utmaning, men vara rimliga 
att klara för alla. Självvär-
dering och ansträngning är 
förutsättningar för att eleven 
ska utvecklas och i ett gott 
klassrumsklimat vågar eleven 
göra misstag och lära sig av 
dem. Framgångskriterier för 
alla elever är att lärarna har 
höga förväntningar och foku-
serad undervisning. Det finns 
många som säger att svenska 
elever inte är nog villiga att 
anstränga sig och det måste vi 
ändra på.

Barbro Westlund avslutar med 
att konstatera att skolan står 
inför stora utmaningar inom 
språk- och läsförståelseom-
rådet. Hon tycker att vi ska 

prata om ett lärsamhälle i stäl-
let för ett kunskapssamhälle.

Utmärkande drag för ett 
lärsamhälle är att man är 
beredd att tänka om, tänka 
nytt och ta tag i det som är 
avgörande för att uppnå 
framgångsrika förändringar. I 
ett lärsamhälle lyckas skolan 
genom skicklig undervisning 
kompensera elevers olika 
förutsättningar och skillnader i 
hembakgrund.

Barbro Westlund började sin 
föreläsning med att berätta att 
en föreläsning också kan kallas 
seminarium, vilket betyder att 
så frön och att hon hoppas att 
vi får några frön med oss hem 
som kan hamna i god jord. 
Den starka applåden efter 
avslutad föreläsning var ett 
tecken på att många upplevde 
att de hade fått något att ta 
med hem. 

Susanne Loheman

Så här kan en vägledd arbetsgång i läsning 
med läsförståelsestrategier se ut:

Före läsningen
1. Efter en snabb blick på texten 
 – Vad är det här för slags text? Ledtrådar? 

2. Vad vet du redan om det här området? 

Under läsningen (efter halva texten) 
3. Vad tror du att resten av texten handlar om? 

4. Om du skulle rita en bild av något från texten 
 – hur skulle den se ut? 

5. Vad tycker du är mest intressant just nu?

Efter läsningen 
6. Vilka, tycker du, är de två eller tre viktigaste idéerna 
 i texten? 

7. Om författaren satt här 
 – vilka frågor skulle du då ställa? 

8. Om någon kompis hade problem med att förstå den 
 här texten – vad för slags hjälp skulle du då rekom-
 mendera? 

Självbedömning 
9. Vad var det svåraste vid läsningen av texten? 

10. Var texten lagom svår, för svår eller för lätt? 
 Vad gör att du tycker så?
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Boka redan nu 2015 års kongress som 

hålls den 20-21 november i Stockholm!
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Mer information kommer 
inom kort på: www.sits.nu

Boka redan nu 2015 års kongress som 

hålls den 20-21 november i Stockholm!
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Jag hade förmånen att delta 
i NLL:s kongress i Tromsö 
under några dagar i juni 2014. 
NLL, Norsk Logoped Lag, är 
SITS norska motsvarighet med 
tillägget att NLL dessutom är 
en facklig förening. 

För mig som skåning, som 
alltid reser söderut till värmen 
på semestrar, var denna resa 
mycket exotisk. Jag lämnade 
ett varmt Skåne och landade 
efter knappt tre timmar i 
luften i strålande midnattssol 
och kyla. På med dunjacka och 
långbyxor och detta till trots 
frös jag. Saknade underställ, 
mössa och vantar. Lösnings-
fokuserad? Jodå det fungerar 
med träningskläder under 
jeansen! 

NLL hade valt att blanda 
gemensamma storföreläsningar 
och föreläsningar där vi själva 
hade valt utifrån profession 
och intresse. Jag har valt att 
återge några av dem.

I programmet ingick ge-
mensamma aktiviteter såsom 
rundvandring i Tromsö och 
midnattssolkonsert i den vack-
ra Ishavskatedralen. Väldigt 
mycket i Tromsö är ”världens 
nordligaste”, till exempel bryg-
geri och domkyrka. Jag fick 
även rika tillfällen att knyta 
kontakter och föra intressanta 
diskussioner om våra fören-
ingar.

Mest intressant var att jämföra 
våra årsmöten. På SFFL:s 
årsmöte 2014 var vi ca 30 
medlemmar och årsmötet tog 
40 minuter. NLL:s landsmöte 
tog 7,5 timme och besöktes 
av cirka 200 mycket talglada 
medlemmar. Detta är en even-
tuell arbetsuppgift för oss i 
styrelsen att försöka matcha.

Mindfulness and Stuttering.
Föreläsare: Barry Guitar, 
professor i kommunikations-
vetenskap, disorders/avvikelser 
och psykologi på University of 
Vermont.

Professor Barry Guitar 
uppmanade dem som arbetar/
behandlar patienter med stam-
ning att använda en metod, 
som går ut på att inte undvika 
stamningen. Patienten bör i 
stället ”stamma i nuet”, känna 
efter och vara uppmärksam på 
rörelsen i munnen. Patienten 
kan använda meditation med 
fokus på andning, att andas 
helt naturligt. Om distraheran-
de tankar dyker upp, ska pa-
tienten fortsätta att fokusera på 
andningen. Denne uppmanas 
registrera och vara uppmärk-
sam på tankar, känslor och 
rörelser före, under och efter 
stamningen. Metoden ger en 
känsla av att tiden saktas ner, 
vilket ger lugn och ro. Detta 
medför att patienten i det dag-
liga talet blir medveten/mindful 

så att hen kan observera de 
känslor och beteenden, som har 
med stamningen att göra.

EvidenceBased Practice: ap
proaches to measuring the im
pact of therapy interventions 
Föreläsare: Dr Hazel Roddam, 
logoped och professor på Uni-
versity of Central Lancashire.

Hazel Roddam inledde fö-
reläsningen väldigt sympatiskt: 
”Jag är här för din skull så av-
bryt om något är oklart”. Hon 
fortsatte sedan med att ge oss 
åhörare uppgiften att fundera 
över följande fråga: ”Vad ska 
jag göra/förändra nästa vecka 
i mitt arbete utifrån denna 
föreläsning?” 

Denna frågeställning har 
jag burit med mig sedan konfe-
rensen i Tromsö, både när jag 
deltagit i andra fortbildningar 
och när jag läst facklitteratur.  
Den har gett mig en fördjupad 
insikt vid mina reflektioner 
och jag kan varmt rekommen-
dera alla att ta till sig denna.

Alla professioner är inte 
forskningsaktiva men alla ska 
vara aktiva användare av aktu-
ell forskning. Definitionen av 
EBP (Evidence-Based Practice) 
är ”The conscientious, explicit, 
and judicious use of cur-
rent best evidence in making 
decisions about the care of 
individual patients” (Sackett et 
al., 1997).

NLL:s Etterutdanningskurs og landsmöte 2014 

Tospråklighet – en logopedisk utfording
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Hazel Roddam beskrev ingå-
ende forskningen kring EBP 
och väckte frågan om en ny 
definition av EBP. Det skulle 
kunna vara till mer hjälp att se 
EBP som ett sätt att tänka sig 
en samling fakta. Det första vi 
ska göra är att kritiskt fundera 
över vårt sätt att göra saker.

Framstegsmodellen för EBP 
är följande femstegsmodell:

1. Ställ en kliniskt fokuserad 
 fråga.

2. Sök efter bästa kvalitet för 
 EBP.

3. Jämför bevisen.

4. Implementera förändringen 
 om den är befogad.

5. Utvärdera förändringen. 

En ny definition av EBP skulle 
då vara: ”It may be more 
helpful to consider EBP as a 
way of thinking rather than as 
a body of facts” (McCurtin & 
Roddam, 2012).

EBP kan och ska utveckla 
kunskaper och färdigheter för 
EBP, skapa sammanhang som 
stödjer användning av bevis 
i praktiken och arbeta för att 
göra bevis lättillgängliga och 
användbara.

Enhancing Language and Lear
ning in Children and Young 
People with Speech, Language 
and Communication Needs. 
Föreläsare var Victoria Joffe, 
professor i Enhancement of 
Child and Adolescent Langua-
ge and Learning (förbättrande 
av barn- och ungdomsspråk 
och lärande) på Institutionen 
för språk och kommunika-

tionsvetenskap på City Univer-
sity i London.

Victoria Joffe berättade om 
sitt nyligen avslutade forsk-
ningsprojekt, ELCISS, som  
rör hur  gymnasieelever med 
språk- och kommunikations-
svårigheter kan förbättra 
sitt språk och sin kommuni-
kationsförmåga genom att 
arbeta med berättande och 
ordförråd (www.elciss.com). 
Denna forskning är innovativ 
och den första att undersöka 
effekter av språkbruk och 
narrativ intervention använd 
av pedagogerna i behandlingen 
av ungdomar med SLCD (tal-, 
språk- och/eller kommunika-
tionssvårigheter). Programmen 
inrättades för att åtgärda bris-
ten på forskning om äldre barn 
med tal-, språk- och kommuni-
kationssvårigheter.
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Studier visar att tidig SLCD inte 
försvinner utan kvarstår under 
gymnasieåren. Däremot har det 
visat sig att ”Stödet tenderar att 
försvinna över tid i förflyttning-
en till högre studier i skolan. 
Vi fann väldigt lite stöd för de 
äldre barnen” (The Bercow Re-
port, 2008).  Dessa svårigheter 
kan avsevärt begränsa resultaten 
för studenterna, som riskerar att 
hamna i svårigheter vad gäller 
läs- och skrivkunnighet, akade-
miska, sociala och emotionella 
färdigheter både i tonåren och i 
vuxen ålder.

En annan skillnad mellan 
tidigare och senare språkut-
veckling är den metaspråkliga 
förmågan. Språk- och läsför-
måga hos äldre barn har ett 
starkt samband med denna 
förmåga. Den språkliga med-
vetenheten hjälper oss att för-
stå metaforer, ordspråk, idiom 
och stödjer abstrakt språk. 

Berättande, ja varför ska 
vi arbeta med berättande? Jo, 
det är en integrerad del av vår 
vardag. Barn möter det stän-
digt i TV-program, barnböcker 
och tecknade filmer etc. Den 
narrativa förmågan krävs i 
skolans sammanhang. Den 
narrativa förmågan har visat 
sig vara en viktig predikator 
för senare studieresultat. Det 
är i gymnasiet, när ungdomar 
uppmuntras att integrera 
sina språkliga och kognitiva 
färdigheter i en sammanhäng-
ande diskurs, som kraven för 
berättande blir tydligast.

Semantisk förmåga är 
en viktig aspekt under hela 
utvecklingstiden och har en 
central roll i den kognitiva 
utvecklingen. Att stimulera 

begrepp och ordförråd genom 
kategorisering, att arbeta med 
synonymer, antonymer, idiom 
och metaforer stödjer den 
semantiska förmågan. När 
barn blir äldre sker en gradvis 
förflyttning från konkret till 
abstrakt resonemang. Barn i 
skolåldern kan ta till sig nya 
abstrakta ord som demokrati 
och välfärd. De blir mindre 
bokstavliga i sin tolkning av 
språket och kan lättare förstå 
icke bokstavlig betydelse, 
exempelvis ”Hitting ones head 
against a brickwall”.

I takt med att språket utvecklas 
ökar förmågan att ändra det, 
beroende på vem man kommu-
nicerar med. Man använder till 
exempel slang tillsammans med 
kompisar men inte när man 
talar med lärare.

Resultatet från studien visar 
att arbetet med semantisk för-
måga förbättrar ordförrådet och 

arbetet med berättande åtgärder 
förbättrar narrativ förmåga.

Jag kan inte återge gläd-
jen och lättheten i Victoria 
Joffes föreläsning. Den var 
så lättsam, uppblandad med 
många anekdoter som ledde 
till många skratt. Bland annat 
berättade hon om hur David 
Beckham har förändrats i sitt 
sätt att kommunicera.

Jag unnar er alla att någon 
gång lyssna på Victoria 
Joffe. Se gärna något klipp på 
YouTube!

Tack, kära systerförening för 
en fantastiskt väl genomförd 
kongress! 

Gunilla Texéll
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”Grattis! Du är nominerad 
till Amypriset!”, läste jag på 
nätet i Hotell Budapests lobby 
i juni 2014. När jag glad kom 
hem, efter ett studiebesök med 
EU:s Leonardoprojekt ELLA, 

frågade jag min kollega, Ylva 
Sjöberg, som är ansvarig för 
skoldatateket: 

Varför just jag? Kan det 
vara för samarbetet med dig 
och arbetet för att ta fram 
underlaget till beslut i Västerås 
stads pedagogiska nämnder 
om en skolbiblioteksplan?

I det beslutet står det: ”Alla 
elever som har svårigheter 
att läsa text ska genom egen 
nedladdning ha tillgång till 
talböcker eller andra adekvata 
hjälpmedel med hjälp av skol-
bibliotekens personal.”  

På enheten för skolstra-
tegiskt stöd, där jag arbetar 
och dit även skoldatateket 
hör, gör vi nu bland annat en 
talboksplan i syfte att sko-
lorna i Västerås stad ska nå 
talboksmålet. I år får vi också 
vara med och starta ett Språk-, 
läs- och skrivcentrum tillsam-
mans med några kollegor. I 
talboksplanen beskriver vi 
vem som har ansvar för vad 
och vilken min roll är, som 
skolbiblioteksutvecklare. Vad 
är skoldatateket och de andra 
i Språk-, läs- och skrivcentrum 
bäst på? Vad görs av skolans 
rektor, skolbibliotek och speci-
alpedagog? Hur samverkar vi 
med folkbiblioteket?

-Vad önskar du dig? und-

rade personalen vid MTM 
(Myndigheten för Tillgängliga 
Medier) vänligt när det blev 
jag som fick Amy-priset på 
Bok- och biblioteksmässan år 
2014.

-Min främsta önskan är en 
nationell biblioteksstrategi där 
vi arbetar för att skolbiblio-
tek ska vara bemannade med 
pedagogiska team, svarade jag 
och fortsatte: 

-Biblioteken behöver för-
stärkas med specialpedagog, 
förstelärare och IKT-ansvarig 
som samverkar. Teamet 
säkerställer att alla elever med 
läsnedsättning får tillgång till 
talböcker på den egna skolan. 
Specialpedagogen vet redan 
i dag precis vilka elever som 
behöver talböcker och kan, om 
hen ingår skolbibliotekets per-
sonal, registrera elever enkelt 
och korrekt i Legimus. Den 
IKT-ansvarige stödjer eleven 
med teknik. Den skolbiblio-
teksansvarige stödjer både de 
andra i teamet samt säkerstäl-
ler att alla elever får tillgång 
till bra böcker som de tycker 
om att läsa! 

                                                                        
 Anne Ljungdahl
Bibliotekarie och utvecklare
Enheten för skolstrategiskt stöd
Barn- och utbildningsförvalt-
ningen, Västerås stad

Amy-priset

Anne Ljungdahl

Gästkrönika

Om Amy-priset:

”Amy-priset är MTM:s 

tillgänglighetspris. Priset 

kan gå till ett förlag eller 

en institution, organisa-

tion eller förmedlare – till 

exempel bibliotek och 

skola – som under året 

har satsat på tillgängliga 

medier på ett spännande 

eller framgångsrikt sätt. 

Amy-priset har fått sitt 

namn efter Amy Seger-

stedt, en stor visionär 

i sin samtid vad gällde 

utveckling av tillgänglig 

litteratur. Hon grundade 

Föreningen för blind-

skrift 1892 som ska-

pade det bibliotek som 

är grunden till dagens 

MTM” (www.mtm.se).
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Barbro Bruce är logoped och 
universitetslektor i specialpe
dagogik vid Malmö högskola. 
Hon disputerade 2007 med 
avhandlingen “Problem of 
language and communication 
in children, identification and 
intervention”. Hon har skrivit 
många böcker och den senaste 
är som redaktör för boken 
”Berättande i förskolan” 
tillsammans med Bim Ridder
sporre utgiven av förlaget Na
tur & Kultur. Barbro höll den 
sista presentationen för årets 
kongress och hennes rubrik 
var Språka för att lära.

Språkets roll för lärandet
Barbro Bruce inledde genom 
att citera förskolans läroplan, 
där det tydligt påpekas att 
språk, identitetsutveckling och 
lärande hänger oupplösligt 
ihop. Eftersom årets konfe-
rens heter Den goda grunden 
passar det därför extra bra 
att titta lite närmare på den 
språkliga grundens betydelse 
för det livslånga lärandet. 
Barbro betonar att verksam-
heten i skolan i hög grad är 
språkburen. Det innebär att 
det mesta som sker i skolan 
handlar om språk: tala, lyssna, 
fråga, svara, berätta, förklara, 
läsa, skriva, analysera etc. Det 
är också viktigt att samtala 
om vad man förstått, både 
när man lyssnar och läser. 
Det förväntas både att man 
kan arbeta på egen hand och 

smidigt samarbeta med andra 
i planering och genomförande 
av självständiga arbeten. Det 
ställs krav på att kunna formu-
lera frågor, söka information, 
läsa kritiskt, granska, resonera 
och skapa egna texter. 

Språket fungerar enligt 
Barbro Bruce som ett mål i sig 
själv men också som verktyg 
för lärande och i den sociala 
utvecklingen. Med ”mål i sig 
själv” menar Barbro att det 
finns en förväntan om att 
varje barn vid en viss ålder ska 
ha bemästrat vissa språkliga 
aspekter, exempelvis att de ska 
ha knäckt läskoden under de 
första åren i skolan. Den typen 
av färdighetsutveckling lägger 
skolan ofta stora resurser på 
att mäta, dokumentera och 
jämföra med hela batterier av 
tester som screenar hela grup-

per och klasser. Fokus borde, 
menar Barbro, mer läggas på 
språkets roll som medel eller 
verktyg, både i kunskapsut-
vecklingen, kunskapandet, 
och i den sociala utvecklingen, 
vänskapandet.

Elever i språklig sårbarhet
Elever har olika förutsätt-
ningar vad gäller arv, miljö, ti-
digare erfarenheter och vilken 
pedagogik de mött i tidigare 
stadier i skolan. Vidare skiljer 
de sig i metakognitiv förmåga, 
motivation och vilken för-
väntan och därmed drivkraft 
samt tilltro de har till sin egen 
förmåga.  Hur hjälper vi de 
elever som inte har positiva 
förväntningar eller av andra 
skäl saknar motivation för 
sitt läsande? Risken är att de 
utvecklar undvikandestrategier 
inför allt som ställer krav på 
läs- och skrivförmåga, vilket 
är en dysfunktionell strategi 
– man kan ju inte bli bättre 
på något som man inte tar i 
bruk och övar. Språkförståelse 
handlar om tankestrategier 
i sökande efter mening och 
innehåll och därför är både 
hörförståelse och läsförståelse 
viktiga ingredienser i samband 
med läs- och skrivutredningar.

Barbro Bruce ställer frågan 
om vad kopplingen mellan 
språk och lärande innebär för 
elever som inte äger språket? 
Elever som i stället för att ha en 
god språklig grund att stå på, 

”Språka för att lära”

Barbro Bruce
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kanske har ett skört och sårbart 
språk, som gör att de kommer 
på efterkälken i skolans under-
visning. En viktig fråga är hur vi 
kan tänka kring möjliga anpass-
ningar och vilka stödåtgärder 
skolan ska sätta in.

Språklig sårbarhet i möte 
med skolans krav
Det som har varit i fokus i 
skolan är att läsa, uttrycka 
sig, samt stava både korrekt 
och snabbt. Det finns hotbil-
der i dagens samhälle som att 
läsförståelsen sjunker, vilket 
är en stor utmaning för alla. 
Det är viktigt att kämpa aktivt 
för att förbättra läsförståelsen. 
Men alla blir inte sämre på läs-
förståelse. Vi har exempelvis 
fått höra om Sätraskolan där 
läsförståelsen har blivit bättre. 
Ett dilemma för elever med ett 
skört och sårbart språk och 
som kanske har språkstörning 
är att de sällan har hunnit 
utveckla förmågan att förstå 
och kunna använda metako-
gnitiva strategier, och därmed 
kan de inte heller dra nytta av 
undervisning i lässtrategier. 

Barbro Bruces tes är att 
dessa elever framför allt 
behöver stöd och stimulans 
i att bygga upp sin språkliga 
grund i samspel med andra. 
Förutsättningar för detta är 
känsla av tillit och trygghet, 
men också samspel kring ett 
gemensamt intresse, där man 
lyssnar och bekräftar var-
andra. Ytterligare en viktig 
förutsättning är att det finns 
tid att tänka, formulera och 
förstå. Om den språkliga 
grunden ska bli stabil måste 
det få ta tid att bygga upp den. 

Hela samhället präglas av ett 
överutbud av information, ofta 
flera medier, exempelvis mobil-
telefonen i fickan, monitorer 
på väggarna och högtalare i 
taket, som samtidigt pockar på 
uppmärksamhet och levererar 
information i snabbt tempo. 
Det är en mängd information 
som ska bearbetas, helst på 
ögonblicket. Det ställer stora 
krav och skapar stress.

Språkförståelse som 
utmaning
Det finns flera dilemman 
förknippade med bedömning 

av språkförståelse – inte minst 
om vi riktar blicken mot de 
barn som har ett skört och 
sårbart språk. Å andra sidan 
är det värt att påpeka att or-
dagrant och därmed ”korrekt” 
återgivande av något man hört 
eller läst inte säger någonting 
om huruvida man har förstått 
innebörden, meningen – det 
kan en papegoja göra! På 
samma sätt skulle man kunna 
säga att läsa snabbt och kor-
rekt, och stava rätt, visserligen 
är förmågor som är lätta att 
mäta, både i tid och i antal 
rätt lästa/stavade ord, men det 

Barbro Bruce
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säger ingenting om man verk-
ligen förstått. Däremot kan ett 
försök att, så gott man kan, 
uttrycka sin förståelse av en 
fråga eller ett fenomen – även 
om det varken är helt korrekt 
eller riktigt begripligt – spegla 
en djupare språkförståelse.   

Ytterligare ett sätt att 
bedöma språkförståelse är att 
kunna använda det man har 
läst, att tillämpa och omsätta 
innehållet i handling. Språk-
förståelse är inte något som 
kan sägas vara rätt eller fel 
på ett absolut eller totalt sätt. 
Något har man oftast förstått, 
fast kanske på sitt sätt och 
utifrån sin bakgrundskunskap. 
Om man inte har utvecklat 
någon metakognitiv förmåga 
är det inte så lätt att veta om 
eller vad man förstått eller inte 
förstått. Var och en förstår 
utifrån sina erfarenheter och 
förväntningar. Språkförstå-
elseproblem kan också bero 
på bristande erfarenhet och 
säkerhet i det aktuella språket- 
som kanske inte är det egna 
modersmålet, otillräckligt med 
stimulans i att lyssna, läsa, 
tänka och samtala, men också 
på bristfällig exponering av 
skriftspråkliga aktiviteter och 
möten i hemmet, något som 
brukar kallas literacy. 

En funktionaliserad 
språksyn stödjer både 
kunskapande och vän
skapande
Genom att språket tar vara 
på och utgår från barnens 
språkliga och erfarenhets-
mässiga värld framträder 
sammanhanget, kontexten, 
allt tydligare. Meningen med 

språket lyfts, alltså den mening 
som barnet tillskriver orden 
och satserna. En undervisning 
som utgår från och bygger på 
sammanhang och menings-
fullhet kan sägas vara funk-
tionaliserad. Läsutvecklingen 
sker därmed samtidigt med 
kunskapssökandet och i leken. 
Barnet utvecklar sitt språk 
och lär sig läsa genom att 
läsa för att lära. Barbro Bruce 
beskriver språkets funktionella 
och aktivt meningssökande ut-
vecklingssteg utifrån följande 
trappskiss:
 
 
 
 

Detta gemensamma bygge är 
något som kan göras samtidigt 
med kunskapsutvecklingen, 
förutsatt att det finns tillgång 
till en kontext, ett samman-
hang, rikligt med språklig 
stöttning och att barnen får 
samspela mycket i dialogform 
med både lärare och kamrater. 
Dessa förutsättningar stämmer 
precis med det som Maaike 
Hajer benämner Språkinrik-
tad undervisning (Hajer & 
Meestringa, 2010). Utan dessa 
förutsättningar är risken stor 
för att de halkar efter alltmer 
i takt med att kraven och 

tempot ökar. Därmed ger deras 
språkliga sårbarhet allt större 
avtryck i både kunskapsut-
vecklingen och den sociala 
utvecklingen. 

I skolan är det viktigt att ha 
fokus på ett centralt innehåll i 
ämnen och skapa ett menings-
fullt innehåll. En viktig aspekt 
är också att utveckla medve-
tenhet om hur man lär sig och 
utveckla olika strategier för att 
komma vidare i sin kunskaps-
utveckling och läsförståelse. 
Lärande sker i ett samspel och 
kommunikation med andra: 

 ”Det jag gör tillsammans med 
andra i dag kan jag göra själv i 
morgon.” Skolan har en viktig 
uppgift: att ge goda förutsätt-
ningar för att skapa samtal, 
att eleverna får utrymme att 
lyssna och berätta samt tid och 
möjlighet att reflektera kring 
sitt lärande.

Barbro Bruce avslutade med 
att konstatera att vi lär inte bara 
i skolan utan överallt och under 
hela livet. Men det vi lärt i sko-
lan – på gott och ont – får ofta 
konsekvenser för hela livet. 

Britt-Inger Ohlsson

    Läsa och skriva

   Leka och granska 

  Uttala och uttrycka

 Utforska, benämna

Samspela och samtala

Trappskiss
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Kurskalendarium

ISAAC, konferens 2015

Plats: Vingsted, Danmark

Datum: 16-17 mars, 2015

Information: www.ISAAC.dk 

Hjälpmedelsmässa i Gävle

”Kommunikation och kognition”

Plats: Hjälpmedel SAM, Johanneslötsvägen i Gävle

Datum: 5-6 maj, 2015

Information: www.hjalpnu.se

Nordic Aphasia Conference, 2015

Plats: Oslo, Norge

Datum: 11-13 juni, 2015

Information: www.nac2015.no

Språkförskolekonferensen

Plats: Quality Hotel, Nacka

Datum: 27-28 augusti, 2015

Information: www.sprakforskola.se

SITS kongress

Plats: Stockholm

Datum: 20-21 november, 2015

Information: www.sits.nu, 

samt i kommande nr av Tal & Språk

Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM
Webbadress: www.spsm.se

Specialpedagogiska skolmyndigheten erbjuder ett flertal kostnadsfria 

seminarier, utbildningar och distanskurser. 
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