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Dagens gymnasieskola

en formellt frivillig
men reellt

obligatorisk skolform

ökad
genomströmning –

men ökade skillnader
mellan elever



Det är en
pedagogisk och didaktisk utmaning för skolan att stödja 

elevers
olika språkliga förutsättningar



Språkets framskrivning I 
styrdokumenten
Ökade och allt högre språkliga krav?

”Språk, lärande och identitetsutveckling
är nära förknippade. Genom rika

möjligheteratt samtala, läsa och skriva
ska varje elev få utveckla sina
möjligheter att kommunicera

och därmed få tilltro till sin språkliga
förmåga.”



Vardagsspråk och skolspråk och ämnesspråk

Ämne

Språk



Olika sätt att använda språk
Olika förväntningar på språk
• Språk som verktyg för identitetsskapande, vänskapande

och kunskapande (Bruce m fl, 2016)
• Vardagsspråk och skolspråk och ämnesspråk (Hajer, 2019)

• Språk som går igen i flera ämnen (därför, genom att; förmågor 
som att föra resonemang) = skolspråk

• Språk som är ämnesspecifikt (specifika begrepp) = 
ämnesspråk



Hur jag än gör så tappar jag någon, antingen Sofia 
som behöver ett extra stöd som ser ut så eller Nina 
som behöver den utmaningen som ser ut på ett 
annat sätt. I alla moment är det verkligen en 
utmaning att få med alla elever.
Anna, gymnasielärare 
(Rubin, 2019)



SKUA - Språk- och KUnskapsutvecklande Arbete
(Tex. Maaike Hajer; Pauline Gibbons; Jim Cummins)



Antaganden i forskning om att lära sig ett 
andraspråk 
och i forskning om flerspråkiga elevers lärande i 
ämnesundervisning

• Betydelsen av att få lyssna till förståeligt språk
• Betydelsen av att få använda språk
• Betydelsen av att få utmanas språkligt – i 

samspel med andra
• Betydelsen av att lära i samspel med andra



Funktionell språksyn
Sociokulturell andraspråksdidaktisk teoribildning
(Lantolf & Poehner, 2006; Kozulin, 2003)



Undervisningen

Språket

Eleven 

Funktionellt 
språk





(Hajer & Meestringa, 2014; Hajer, 2018) 

-

Content and 
Language Integrated

Learning

Sheltered
Instruction

Content Based
Instruction

Språklärares 
undervisning Ämneslärares 

undervisning

Language Oriented
Content Teaching

Språkinriktad undervisning som didaktisk modell 
för språk- och kunskapsutvecklande arbete



- Att lära i kontext
- Att lära i interaktion
- Att lära med språklig
stöttning



Språkliga redskap 
och en språklig 
beredskap 
(Rubin, 2019)



Språkinriktad och inkluderande undervisning pekar 
mot att stödja och främja elevers aktiva deltagande

Forskning om inkluderande 
undervisning
Risk för (Biesta, 2007)
”Internal exclusion”

Forskning om 
språk och ämnes-
undervisning på 
ett andraspråk



Ämnesspecifik litteracitet
(Gibbons, 2009)

Ämnesspråkligt deltagande



Exempel ämnet medicin
Vård och omsorgsprogrammet

”Genom undervisningen ska eleverna ges
möjlighet att utveckla kunskaper i medicinsk 

terminologi som
bidrar till kommunikativ förmåga inom området 

(Skolverket 2011, s. 1).”

Läroplanens 
språkliga krav



Växelverkan…..

• Få förutsättningar för att använda ämnesspråket aktivt
• Ämnesspecifika begrepp i funktionella sammanhang

• Resonemang, argumentation, 

Eleven behöver

• Tillföra språkligt stöd, främja interaktion och skapa en 
rik kontext

Läraren behöver 

Undervisningen

Språket

Eleven 

Undervisningen

Språket

Eleven 





Läraren utvecklar aktiviteterna 
genom att: 
- Förankra i förförståelse och 

kontext
- Främja interaktion
- Stödja språkligt

Typaktiviteter Språkinriktade
typaktiviteter

Återkommande
aktiviteter i en 
lärares undervisning 
som förankras i 
styrdokument 
(Danielsson, 2011)



Anna: Jag gör ju mindmap, 
men hur ska man få dem 
mer språkmedvetna, mer än 
(…) vad heter det? Jag vill ju 
få med fler elever. Hur ska 
jag vara med och skapa 
detta? 

Exempel på 
typaktiviteter –

- Genomgång
- Aktiviteter med text
- Aktiviteter med 

begrepp
- Aktiviteter med 

skrift



Exempel “metaforisk genomgång” 
Tankekarta
Bilder och metaforer



Anna: Nour, hur långt är ett fotbollsmål eller en 
fotbollsplan.
Är det så här litet. (visar i luften) Hur stort är det? Hur stort 
är ett fotbollsmål eller en fotbollsplan?
Paolo: Hundratio meter.
Anna: Är det stort? Är det långt? Har du kollat på fotboll 
någon gång Nour? Aldrig i livet? Har du spelat fotboll. 
Aldrig, Paolo, du har en uppgift här! Titta här Nour. 



Anna: Jag är hjärtat. Där är fotbollen. Och där är målet. Vad
måste jag göra nu om jag ska få fotbollen in i mål? 
Nour: Sparka [tyst, nästan ohörbart, vänd mot kompisarna].
Anna: Hur ska jag sparka den?
Nour: Hårt.
Anna: Hur hårt?
Martha: Jätte…
Anna: Jättehårt. Exakt så hårt måste hjärtat pumpa ut sitt blod för 
att det ska nå målet lilltån där borta. [Anna pekar ut genom 
fönstret] 
Anna: Så hur är trycket när hjärtat ska sparka in i mål.
Nour: Hårt.



Läraren växlar mellan 
visuella bilder, 
vardagsspråk och 
ämnesspråk utifrån sin 
förståelse av elevernas 
förförståelse

Eleverna behöver göra skiften 
mellan egen förförståelse, 
referensramar och kontexter

Skillnader mellan betydelse
och innebörd (Vygotskij, 2001). 

Risk för språklig sårbarhet….



Att främja en rik 
kontext kräver 
reflektion över 
vems kontext vi 
utgår ifrån

Läraren kan stödja eleven i att 
vandra mellan kontexter



Hörsamma 
elevens 

(för)förståelse

Planera för

Möjliggöra

Reflektera 
över

Vad kan läraren göra?



Uppmärksamma 
växlingen mellan 
vardagsspråk, skolspråk 
och ämnesspråk 

”Är orsaker ett viktigt ord? 
Eller angiografi?”
Läraren Anna 



Planering för begreppsförståelse
genom  begreppsanvändning



En funktionell språksyn förutsätter att 
lärarna stödjer samtal och interaktion



Tamara: Att jobba i grupp 
det gör att man kommer 
ihåg.
För man samarbetar. Man 
diskuterar och man är säker 
på svaret. Man får höra vad 
de andra tycker.

Olivia: Så det är bra att jobba i grupp för 
man får det förklarat för varandra. Men 
det (är) också ibland svårt. Om vi blir 
delade i en grupp som vi inte är vana vid. 
Där vi inte är på samma sätt. 
När man typ, när ingen lyssnar, eller när 
man är ovänner är så ifall man är trött 
eller man är påverkad av något eller man 
går igenom en utvecklingskris och alla är i 
samma ålder och alla är helt sura och 
ingen tar information om vad det rätta 
svaret är. 



Tillit och tillhörighet mellan 
eleverna 

Vågar eleverna visa att de inte 
förstår? 

Att se andra 
som resurser i 

sitt eget 
lärande

Risk för sårbarhet hos äldre elever
Aktivt deltagande ställer krav på relationer



Exempel på 
stödstrukturer 
i samtal

Talmallar

”Jag undrar…”

”Jag tycker…...”

”Jag tycker att det är viktigt med……för att….”



Läraren kan skapa möjligheter i helklassamtal

Anna: Kan du säga vad som 
händer? Luften stannar i svalget. 
Vad ska jag skriva här?
Paolo: Går igenom.
Charlie: Går vidare. (…)
Anna: Luften går vidare till 
svalget är det så du menar?

Mikrostöd= stöd som 
tillförs i stunden

- Tanketid
- Omformulera
- Upprepa  



Text i 
undervisning

Risker med 
förenkling



Anna: Boken är ju jättesvår och då 
har jag plockat från boken och 
förenklat så att när det står till 
exempel återvänder eller 
transporteras till så har jag bara 
skrivit kommer så det blir enkla ord.

Nedåt-
gående 
språklig

spiral

Lärarna  
summerar i 
kompendium 
och PP

Eleverna läser 
på egen hand 
och besvarar 
frågor



Meudin: Det svåra med medicin är typ hur man ska förstå 
texter. Man kan läsa texten hundra gånger men det finns 
ett speciellt sätt att förstå texten. Det är lite svårt för mig, 
(…) jag har också dyslexi det är därför det blir mycket mer 
svårt. (…) Om man säger så, vi har tio sidor kanske fem 
sidor är dom vi ska kunna egentligen de andra fem sidor är 
inte så viktiga alltså de kommer inte med i proven.

Maria: Är det som kommer på provet det viktigaste?

Meudin: Alltså jag tycker man ska lära sig allting, men du 
vet när det gäller prov det är rätt så viktigt att ta det som 
kommer på provet så man klarar provet annars kan det bli 
lite för svårt. 



Modellera vid läsning i alla
ämnen

- Tala om ämnets textgenre
- Läsa tillsammans

inte enbart enskilt
- Samtala om texter



likheter

olikheterolikheter

Figur 2. Exempel på grafisk modell i 
form av venndiagram. 

(jmf. Rubin, 2019; Hajer & 
Meestringa, 2014)

Tillföra visuellt 
kunskapsfokuserat bildstöd
och grafiska modeller, nyckelscheman som stödstruktur.



Visuellt stöd – för att förklara ett händelseförlopp
Historia/samhällskunskap



Visuellt stöd

Likheter

KristendomIslam



Ivan: Det är en bra metod tycker 
jag faktiskt man lär sig bit för bit.

Nicolai: Man lär sig lite snabbare och 
lättare. När vi skriver det hjälper. 

Kanske man kommer in i dörren och sen till 
vardagsrummet och sen till rummet. Det 
är samma sak.

Flödesschema



Att förändra den egna undervisningen….



Anna: Jag kan gå in på en lektion 
och inte behöva ha några 
stödpapper. (…) Men nu inför dina 
lektioner har jag ju suttit och 
planerat som en ny lärare. 



Anna: Men här är ändå en viss tidsaspekt som jag irriterar mig 
på. För jag vet att här är nyckeln, så här ska vi jobba, men jag har 
bara två veckor, och det tar fyra veckor och vad gör jag då? Ska 
jag då börja sålla på tid, eller ska jag ta bort övningarna som jag 
vet hade gett ett bättre resultat. 

Att förhålla sig till förutsättningar



Benämna utmaningar

Undanröja hinder
En förutsättning 
för att tillföra 
språkligt stöd

…och för att 
arbeta 
språkinriktat i 
alla ämnen



Vägar framåt? 

Utmaningar behöver bli
benämnda för att de ska driva
utveckling och peka på
möjligheter! 



Slutsatser och framåtblick
• Tillför stöd, främja interaktion och skapa en rik kontext - med 

utgångspunkt från de aktiviteter som lärare planerar för i sin 
undervisning

• Ämneslärare är experter på sitt ämnesspråk
• Samverka i arbetslag och ämneslag – språklärare- ämneslärare 

och specialpedagog, modersmålslärare och studiehandledare 
…..och övriga professioner 

• Till exempel speciallärare med specialisering mot språk-, läs-, och 
skrivutveckling –

• ”specialpedagogiken kan bidra till att förstå språklig såväl som 
pedagogisk sårbarhet i möte med skolans språkkodade 
kunskapskrav” (Rubin & Ivarsson, 2020, s. 111)



TACK! 
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