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Skolan har enastående möjligheter och ett stort ansvar för att eleverna utvecklar sitt språk, blir goda läsare och
skribenter, vågar använda sitt talade språk och förmår lyssna och sätta sig in i andras tankegångar. Det är inte
alltid en lätt uppgift, men den är skolans viktigaste. Det säger Birgitta Garme, lektor vid Institutionen för
nordiska språk vid Uppsala universitet och redaktör för boken SPRÅK PÅ VÄG. Birgitta Garme leder
projektet "Nationella proven i svenska och svenska som andraspråk". I SPRÅK PÅ VÄG skriver elva lärare
och forskare om barns och ungdomars språk och språkutveckling under skoltiden. Det handlar om till exempel
om hur lärare bedömer texter, om särskrivningar och om elevtexter som tidsdokument. SPRÅK PÅ VÄG är nr
33 i Språkvårdssamfundets skriftserie Ord och stil.
Om utbildningen. En ämneslärarexamen med denna inriktning ger dig kompetens att undervisa i två
undervisningsämnen: ett förstaämne om 120hp och ett. En särskild utredare ska utreda och föreslå hur
ämnesbetyg kan införas i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Mer om Språkstörning: Språkstörning
innebär kortfattat att man har svårt att lära sig sitt eller sina modersmål på samma sätt och i samma takt.
Allmänna bestämmelser: Universitet och högskolor med staten som huvudman: 1 § I denna förordning finns
det i anslutning till högskolelagen. Mer om Språkstörning: Språkstörning innebär kortfattat att man har svårt
att lära sig sitt eller sina modersmål på samma sätt och i samma takt. 00 Digitalisering på ett enkelt och

effektivt sätt Digitaliseringen är på sikt en viktig del i lösningen av den svenska skolans utmaningar. Jag
bloggade om detta i januari. Syftet med denna sida är att inspirera genom konkreta exempel på hur det kan se
ut i ett klassrum där formativ bedömning är grunden för undervisningen. Döva och hörande
Tolkverksamheten. 40- 12. Metod är ett sätt att arbeta för att nå ett visst mål. Syftet med denna sida är att
inspirera genom konkreta exempel på hur det kan se ut i ett klassrum där formativ bedömning är grunden för
undervisningen. Samtidigt har skola, hem och föräldrar fått ett. Under senare delen av 1900-talet har
yrkesutbildning lagts in i den allmänna. Så hjälper du ditt barn som inte vill gå till skolan Se författarna till
boken Hemmasittare och vägen tillbaka, utgiven på Columbus, berätta om hur. 40- 12.

