
Flerspråkiga elever och 

språkfrämjande 

undervisning



Varför språkfrämjande 

undervisning?
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Det tar lång tid att lära sig 

ett skolspråk.

Ankomstålder Tidsåtgång

5–7 år 3–8 år

8–11 år 2–5 år

12–15 år 6–8 år
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Tabellen visar hur lång tid det tar att uppnå åldersadekvat nivå i det 

andra språket efter Collier 1987 i Hyltenstam 2007.



Ämnesplanen innehåller 

många språkhandlingar.
Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna ges 

förutsättningar att utveckla sin förmåga att

• formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera 

valda strategier och metoder,

• använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan 

begrepp,

• välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra 

beräkningar och lösa rutinuppgifter, 

• föra och följa matematiska resonemang

• använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, 

argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och 

slutsatser. 
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Ämnesplanen i matematik

Skolverket (2017)



BAS

UT-
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På gården
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Modersmål

Viberg 1993



BAS

UT-

BYGGNAD

BAS

Parallell 

process



Vad utmärker språkfrämjande 

undervisning?
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Vad är språkutvecklande 

undervisning?
Anna Kaya (2016)  

1.  Förförståelse

Undervisning som utgår 

från elevernas tidigare 

kunskaper och 

erfarenheter.

2.  Kognitiva utmaningar

Strukturerad undervisning 

som kännetecknas av 

meningsfullhet, höga 

förväntningar, kognitivt 

utmanande uppgifter samt 

ett tillåtande klimat.

3.  Stöttning

Undervisning som erbjuder 

eleverna rik stöttning 

utifrån elevernas 

förutsättningar och behov.
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Vad är språkutvecklande 

undervisning? 
Anna Kaya (2016)  

4.  Modersmål

Undervisning där 

elevernas modersmål 

används som resurs i  

lärandet.

5.  Interaktion

Undervisning där eleverna 

ges stort talutrymme och 

många varierade 

möjligheter till 

interaktion, både i 

helklass och i mindre 

grupper.

6.  Språk och ämne

Undervisning där eleverna 

får utveckla språk och 

kunskaper parallellt.
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Hur gör man då?

3



Förförståelse-
att undervisa utifrån elevernas 

tidigare kunskaper och 

erfarenheter .
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Börja i vardagen!

Utgå från elevernas 

vardagserfarenheter:

● Hur kallt är det ute i 

dag?

● Hur kallt är det på 

bilden?

● Hur skriver vi sådana 

tal?
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Börja med en 

bild/bilder! 

13
Språkkraft åk 4-6 Gleerups Utbildning



Börja med att 

konkretisera!
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Språkkraft åk 4-6 Gleerups Utbildning



Börja med dramatisering! 

Sätt ämnet i ett sammanhang 

genom att utgå från en bild:

● Vad ser du i bilden?

● Var är de någonstans?

● Vad vill mannen göra?

● Vad säger de till varandra?
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Ur Förstå språket Matematik (2018)



Börja med svåra 

ord! 
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Börja med att aktivera 

förkunskaper kring texttypen! 
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• Vilka sagor finns i bilden?

• Vilka sagor har du hört, läst 

eller sett på film?

• Vad är typiskt för sagor?

• Berätta en saga för 

varandra.

Jalla – raka vägen A Gleerups Utbildning



Börja med en eller flera 

meningar! 
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Vi ska vara borta tre nätter men det känns ändå viktigt att åka till 

Finland. När jag var liten åkte vi dit ett par gånger om året. Jag har 

tillbringat somrar på gräsmattan i den finska glesbygden utanför 

staden Kouvola.

Vem är textens berättarjag?

Hur gammal är textens jag?

Var är berättarjaget?

Varför ska textens jag åka till Finland?

Varför åkte textens jag till Finland när hen var liten?

Varför känns det viktigt att åka till Finland?

Vilka känslor finns i texten?



Kognitivt utmanande 

uppgifter

- med stöttning är det 

möjligt

19



Stöttning - scaffolding

®TiiaOjala

Mängden av stöttning varierar beroende på behovet hos eleven.



Stöttning
● arbete med förförståelse

● samtal 

● frågor som ställs för att utveckla elevernas förståelse

● tanketid

● visualisering 

● skrivmallar 

● samtalsmallar

● ordlistor

● modellandet (I do, we do, you do/ A-P-E)

● läraren kontrollerar elevernas förståelse av begrepp, t ex i form av uppgifter, samtal osv.  

● modersmålsstöd/studiehandledning/transspråkande

®TiiaOjala



En ska bort.
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Ur Förstå språket Matematik (2018)

Hur kan du stötta eleverna i denna uppgift?

Ordlista: udda tal, jämnt tal, heltal, 

decimaltal, negativt tal, positivt tal

Börjor: Jag tycker att … ska bort därför 

att ...

APE
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Likheter 

och 

skillnader.

Hur kan du stötta 

eleverna i denna 

uppgift?

Jämför islam med kristendom. 

Vilka likheter och skillnader 

finns det?

I islam… på samma sätt som i kristendom.

I islam har man också… 

Båda religionerna …

Till skillnad från kristendom…

I islam har man inte… 

I kristendom … medan … 



®TiiaOjala

Hur skulle du stötta den här texten?



®TiiaOjala

Vad tror du den här texten
handlar om?

Har du sett vulkan/vulkanutbrott någonstans?

Ställ nu tre frågor till texten med 
din kamrat!

Hitta vulkaner i världen. En tävling.

Varför finns det vulkaner just på de platserna i världen?

Titta på bilden på sida 44. Vad
innebär begreppen krater, lava och
magma?

Hur tror du det känns
att bo i närheten av en 
vulkan? Varför bor
människor nära
vulkaner?

Före läsningen: 
Att väcka förförståelse/intresse

Titta på en film./Bygg en vulkan. 

Berätta vardagligt först.

- Titta på helheten. 

- Titta på bilderna.

- Ta reda på elevernas erfarenheter.

- Ta reda på elevernas förkunskaper.

- Koppla ihop med den tidigare kunskapen.

- Förklara om ämnet begripligt, mer konkret.



®TiiaOjala

Under läsningen: 
Att högläsa med eleverna
och bearbeta texten ihop.

Hur kan vi reda ut oklarheten med orden som är nya?

• försök hitta ledtrådar till nya ords betydelse.

• dela upp ordet i olika delar

• läs det som står före och efter ordet/begreppet/meningen.

• läs om meningen flera gånger. 

• låt någon läsa ordet eller meningen högt för dig.

• gå tillbaka till bildtexterna.

• fundera över ordets funktion, alltså vad ordet betyder för meningen. 

Beskriver ordet något? Talar ordet om något som händer eller något som 

någon gör? Är ordet en person, en sak eller ett föremål?

• gå tillbaka några sidor för att reda ut vad texten handlar om. 

• slå upp ordet i ordlista eller lexikon. 

• Fråga kompisen eller läraren.



Språkspel

En högläser

En annan letar efter bilden som passar in

En tredje för in anteckningar

®TiiaOjala

Ibland rör sig plattor i
jordskorpan. De skaver mot 
varandra. 

Den här naturkatastrofen gör jorden fruktbar. 
Man kan skörda ris tre gånger om året. 

Den flytande massan
som rinner ur kratern
heter lava. 

Anderna, 
Kanarieöarna, 
Indonesien. 

Intensiteten uttrycks i
siffror på richterskalan. 

Efter läsningen.



Schema som återger logiska relationer

Naturkatastrof Orsak Följder Var de förekommer

Vulkanutbrott

Jordbävning

Översvämning

®TiiaOjala

Fångar in det viktigaste.



Att läsa med barnen
● Taltempo

● Kroppspråk

● Prata om bilder

● Upprepning

● Barnen ska vara aktiva i läsningen

● Fråga efter ordbetydelser
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Modersmål

Mitt språk

Meine Sprache

Minun kieli



● Lärare grupperar eleverna utifrån modersmål och 

låter dem använda modersmålet för att skriva med 

hjälp av varandra.

● Lärare grupperar eleverna utifrån modersmål och 

låter dem använda modersmål för att muntligt 

berätta för varandra på modersmålet i gruppen för att 

sedan översätta och berätta för resten av klassen.

● Eleverna med gemensamt modersmål får arbeta i par 

för att den som kan mer engelska (L2) kan hjälpa den 

som kan mindre.
31

– Lucas och Katz (1994)



● Eleverna uppmuntras att använda flerspråkiga lexikon 

för att kunna förstå mer avancerade texter. 

● Eleverna uppmuntras att diskutera skolarbete hemma 

och be familjemedlemmar om hjälp på deras olika 

modersmål.

● Det finns tillgång till böcker på elevernas olika 

modersmål och eleverna uppmuntras att läsa dessa. 
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Interaktion
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Sociokulturella/
socialkonstruktivistiska
perspektivet 

Perspektiv på lärande - klassrumskommunikation

Behavioristiska perspektivet

Kognitiva och
konstruktivistiska perspektivet

Greppa språket Vilken typ av klassrumskommunikation är du van vid från din skoltid?



Formativ bedömning

https://www.youtube.com/watch?v=PZo2PIhnmNY


Låt oss sammanfatta! 
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1.  Förförståelse

Undervisning som utgår 

från elevernas tidigare 

kunskaper och 

erfarenheter.

2.  Kognitiva utmaningar

Strukturerad undervisning 

med meningsfullhet, höga 

förväntningar, kognitivt 

utmanande uppgifter och 

ett tillåtande klimat.

3.  Stöttning

Undervisning som erbjuder 

eleverna rik stöttning 

utifrån elevernas 

förutsättningar och behov.

4.  Modersmål

Undervisning där 

elevernas modersmål 

används som resurs i  

lärandet.

5.  Interaktion

Undervisning där eleverna ges 

stort talutrymme och många 

varierade möjligheter till 

interaktion, både i helklass 

och i mindre grupper.

6.  Språk och ämne

Undervisning där eleverna 

får utveckla språk och 

kunskaper parallellt.



Vilka tankar tar 

du med dig från 

denna 

utbildning?
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®TiiaOjala
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Tack!

Tiia Ojala: 

kontakt@tiiaojala.se

FB: SOKA-rummet

@TiiaOjala


