Språkutvecklande undervisning

Vinnare av kategorin ”fantasy”
på Ung berättare 2014

Vinnare av kategorin ”social
påverkan” på Ung berättare
2013

Först några självklarheter
–

Genom språket så formulerar vi vår världsbild

–

Genom språket sätter vi ord på våra känslor, tankar och skapar vår identitet

–

Genom språket etablerar vi och utvecklar relationer

–

Genom språket tar vi del av historien och de erfarenheter, insikter och kunskaper som gjorts

–

Genom språket formar vi vår framtid

–

Språket avgör våra liv.

Begränsningar i språket innebär sålunda även begränsningar i
förhållande till ovanstående punkter.

Varför språkutvecklande undervisning?
Ge eleverna verktyg och vägledning att få tillgång till språkets komplexitet
och rikedom.

•

I skolan har det funnits en kultur där vi gärna förenklar när vi möter språkligt
svagare elever i undervisningssituationer.

•

Tanken och motivet bakom den metodiken är naturligtvis god,

•

Det som händer är att de berörda eleverna då begränsar sin världsbild och
etablerar en självbild där de inte har tilltro till sin förmåga att förstå mer
komplexa argumentationer och sammanhang.

•

Detta kommer sedan med stor sannolikhet att följa dem resten av livet.

Hur vi kom fram till att ha fokus på
språkutvecklande arbetssätt
•

Vi arbetar i en mångkulturell miljö

•

Först diskuterade vi omfattande satsningar på svenska som andraspråk

•

I dialog med CFS så valde vi att istället välja att inrikta oss på språket i alla ämnen

•

TC för de yngre eleverna och R2L för de äldre

•

Vi valde det därför att….
–
–
–
–
–
–

Elever i socioekonomiskt svaga områden inte har samma förutsättningar i sin förförståelse av
skolspråket
Förståelse av begrepp i alla ämnen är centralt för att få en god ingång i resonemangen
Språkutvecklande undervisning minskar gapet mellan de svagaste och de starka eleverna
kunskapsmässigt.
Språkutvecklande undervisning är utvecklande även för lärarna
Ökar den viktiga sociala interaktionen i klassrummet
Är beprövad och forskningsbaserad
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•
•

Införandet av lärgrupper
Nytt arbetstidsavtal
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Reflektioner från NY
•

Förhållningssättet

•

Den elevcentrerade och positiva andan genomsyrar
verksamheten. Attityden att eleverna kan och kommer att
lyckas med sina studier är genomgående. Beröm och uppmuntran möter eleverna överallt där interaktion sker
lärare/elev.

hela
mellan

•

Att röra sig in och ut i klassrummen är en naturlig del av
skolans öppna förhållningssätt. Varken elever eller lärare
störs eller ger någon uppmärksamhet till att det sker.

•

Eleverna tilltalas med respekt och får uttrycka sina åsikter
och tankar
utan att på något sätt känna sig dum. Fokus är inte på rätt
eller fel, utan på lärandet. Vilket leder till att alla vågar
uttrycka sig och gärna vill. Inte heller märks något negativt
mellan eleverna. Jag tror att det till stor del beror på att de
hela tiden interagerar och byter tankar med varandra. De är vana att föra lärande
samtal med varandra och att lyssna till varandra.

Rektor som pedagogisk ledare
• Det första som slår mig och får mig att tänka till ordentligt
är hur många klassrumsbesök som rektorn genomför.
• Hon rör sig regelbundet och systematisk i skolans
lärandemiljöer.
• Det leder till att hon kan föra kvalitativa samtal med alla
lärare ifråga deras undervisning genom att bekräfta dem
och stötta dem i deras utveckling.
• Det underlättar naturligtvis att hon har så pass många
specialkompetenser att samverka med i det arbetet.
• Rektor leder och deltar i skolans pedagogiska samtal. Hon
gestaltar på ett föredömligt sätt det förhållningssätt som
genomsyrar skolans pedagogiska verksamhet.

Interaktionen i klassrummen
•

•
•
•
•

•
•

Under en helt vanlig lektion så sker samtal mellan lärare/
elever, lärare/elev, elev/elev, gruppsamtal mellan elever.
Jag har inte besökt en enda lektion där inte alla ovanstående
former av samverkan varit synliga.
Allt löper också smidigt och utan att så mycket tid försvinner
vid olika övergångar.
Eleverna är uppmärksamma på när läraren leder dem mellan
olika former av samverkan.
Även samverkan mellan lärare/lärare sker på ett harmoniskt
sätt. Vi såg exempel på hur en lärare hade en liten grupp i ett
klassrum, plötsligt samlade hon sitt material och gick ut ur
klassrummet, samtidigt som en annan lärare kom in och tog
vid utan att någon störning skedde i klassrumsmiljön.
Elever gick på toaletten utan att det störde.
Allt sker på ett respektfullt och självklart sätt. Om en elev
behöver en tillsägelse av något skäl sker det på ett moget
genomtänkt sätt.

och

Systematiken i klassrummen
• Lektionen börjar oftast med att eleverna
sitter på en matta nära läraren.
• Läraren presenterar kort och tydligt vad
de ska arbeta med.
• Eleverna får göra tummen upp om de
förstått, samt samtala med varandra två
och två under en kort stund innan läraren
systematiskt fortsätter sin genomgång
steg för steg.
• Inget moment tar lång tid. Det är korta
intervaller där det kontinuerligt sker ett
samspel mellan lärare och elever.
• Innan eleverna genomför individuella arbetsmoment har de fått
alla verktyg de behöver, samt ofta genomfört det aktuella arbetet
på kollektiv nivå tillsammans med läraren.

Kunskapsfokus
•

Vi såg aldrig att tid behövde tas till att reda ut konflikter eller till
att eleverna skulle komma i ordning när en lektion inleddes. Från
första stund av lektionerna fanns ett tydligt kunskapsfokus som var
självklart för både lärare och elever.

•

Förutom den modellerande och uttömmande genomgång som
läraren genomförde med eleverna så fanns det i alla klassrum
uppsatt förtydliganden om de aktuella arbetssätt som de hade
fokus på. Eleverna använde dessa instruktioner för att uppdatera
sig och för att inte hela tiden ha behov av vägledning från läraren.

•

Varje dag så arbetar alla klasser med ”reading/ writing workshops”
samt med matematik.

•

Det fanns böcker överallt i hela skolan, och de användes aktivt och
systematiskt. Jag såg aldrig att elever eller lärare hade några problem
med att hitta relevant material. Allt var väl förberett.

•

Skolan ställer höga krav på eleverna och de förväntas redan i tidiga år kunna läsa flytande och skriva
olika typer av texter som de utvecklar med de verktyg läraren ger dem. De elever som inte klarar
detta får ordentligt med stöd av specialutbildade lärare.

Några avslutande reflektioner
• Språkutvecklande undervisning kräver mycket
av läraren.
• Det behövs en organisation på skolnivå för att
införa det.
• Rektor som pedagogisk ledare
• Några fokusområden
• Långsiktighet

