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Språkprofil 

 Skolans arbete kring språk och ämnesbegrepp 

 

        Digitalisering 

 Implementering av de nya delarna i läroplanen 

 

Matematik 

 Huvudräkning 

 

Språkprofilen 

Vi fortsätter att utveckla vår språkprofil under nästa läsår. Det är viktigt för oss att all vår 
personal känner sig förtrogen med skolans profil.  
Språket är grunden i all undervisning. Vi lägger även stor vikt på att utveckla svenska och 

engelska på våra gemensamma språkdagar. På skolans mattedag utvecklar vi elevens 

ämnesbegrepp ytterligare. 

 

Vår grundtanke med språkprofilen är att språk, ämnesbegrepp och kommunikation ska 

utvecklas. Språkprofilen ska genomsyra skolans undervisning. I årskurs F-6 har vi 

gemensamma språkdagar där vi fördjupar oss i svensk- och engelsk kultur och samhälle. 

Redan från F får eleverna bekanta sig med språken, tyska, franska och spanska. 

I årskurs 4 och 5 får eleverna undervisning i spanska, franska och tyska och lär sig enklare ord 

och fraser samt får ta del av landets kultur och samhälle. 

I år 6 läser eleverna ett modernt språk. 

 

Så här kommer vi att arbeta under 2018/2019: 

 

 Genom kooperativa övningar i alla klasser ska vi utveckla språk, ämnesbegrepp och 

kommunikation 

 Gemensamma språkdagar F-6. En på svenska på höstterminen och en på engelska på 

vårterminen. 

 Mattedag genomförs under våren 

 Medvetet arbete kring ord och begrepp i alla ämnen. Vi använder oss av begreppskartor 

och begreppskedjor för att synliggöra för eleverna. Syftet är att utveckla elevernas 

ämnesspråk. 

 Medvetet arbete med elevernas stavning från åk 1.  

 Vi kommer att fortsätta att utveckla engelska undervisningen, skriftligt och muntligt. 



Digitaliseringen 

Från 1 juli 2018 tillämpas ändringar i styrdokumenten. Elever ska utveckla sin digitala 

kompetens genom att få förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhället, 

stärkt förmåga att använda och förstå digitala system och tjänster, stärkt förmåga att förhålla 

sig till medier och information på ett kritiskt sätt samt stärkt förmåga att lösa problem och 

omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med hjälp med digitala verktyg. 

 

Så här kommer vi att arbeta under 2018/2019: 

 Påbörja arbetet enligt våra målstolpar i digitalisering 

 F-3 samt 4-6 startar igång arbetet med programmering med en kick-off. 

Alla klasser kommer att påbörja arbetet med grunderna i programmering. 

 

 

Matematik 

Huvudräkning 

 

 Vi kommer medvetet arbeta med huvudräkning med alla våra elever. 

Varje mentor ansvarar för att alla våra elever får träning i huvudräkning, utifrån elevens 

behov och färdigheter. 
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Det har jag aldrig provat tidigare så det klarar jag alldeles säkert. 

- Pippi Långstrump 


