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Abstrakt 

 
Globaliseringen har vuxit sig starkare och behovet av lärare som arbetar med språkutvecklande 
arbetssätt är stort under alla skolåren. Språkutvecklande arbetssätt, eller språkinriktad 
undervisning som det också kallas, har fått relativt stor genomslagskraft inom den svenska 
grundskolan men är ännu ej utbredd inom gymnasiet och gymnasieskolans yrkesprogram. Det 
var därför intressant att undersöka vad lärare på ett yrkesinriktat gymnasieprogram ansåg att ett 
språkutvecklande arbetssätt är och hur de använder det i sin undervisning. Skolverket (2013) 
skriver att lärare bör ge undervisning i hur det ämnesspecifika språket gestaltar sig inom ämnet 
och det förutsätter därmed att varje lärare arbetar aktivt för att synliggöra det så att eleverna 
inte går miste om specialiserad förståelse i ämnet.   

Uppsatsen är en kvalitativ intervjustudie och grundar sig på fyra lärarintervjuer. De intervjuade 
lärarna arbetar på ett yrkesinriktat program på en gymnasieskola i mellersta Sverige. Studiens 
empiri samlades in under de enskilda intervjuerna.  

I resultatet framkommer vad dessa lärare anser att språkutvecklande arbetssätt är och hur de 
konkret använder det i sin undervisning. Lärarna lyfter framför allt vikten av att arbeta med ord 
och begrepp men också vikten av interaktion.   

 

Nyckelord: språkutveckling, undervisning, språkutvecklande arbetssätt, yrkesprogram, 
gymnasiet, pedagogik.   
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Inledning 
 

Skolinspektionen (2010) menar att många lärare saknar kunskap om språkutvecklande 
arbetssätt. Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr 11) 
betonar språkutvecklande arbetssätt i skolans alla ämnen. En av de största utmaningarna 
pedagoger och personal står inför idag är den förändrade elevbilden med ökat antal nyanlända 
elever. Elever med ett annat förstaspråk, med andra förkunskaper och med eller utan tidigare 
skolbakgrund sammanstrålar i klassrummen. Att på ett nytt språk tillägna sig undervisningen 
parallellt med att lära sig det nya språket ställer stora krav på pedagoger i skolan. I Läroplan 
för gymnasieskolan 2011 (Gy11), hittas stöd för att varje lärare bör arbeta med språket i sitt 
ämne; ”Läraren ska organisera och genomföra arbetet så att elever får stöd i sin språk och 
kommunikationsutveckling” (Skolverket 2011, sid. 11). Skolverket (2013) har skrivit om att 
alla ämnen är ansvariga för elevers språkutveckling. De menar att om en elev ska ges möjlighet 
att få tillgång till det specifika fackspråket och det karakteristiska språket för varje ämne ställer 
det krav på att lärarna arbetar både med språkutveckling och med ämneskunskaper parallellt.  

Axelsson och Magnusson (2012, s.338) diskuterar kring språkliga perspektiv i 
orienteringsämnen och menar att det är sällan förekommande. Varje lärare måste ge 
undervisning i hur det ämnesspecifika språket gestaltar sig inom ämnet och det förutsätter 
därmed att varje lärare arbetar aktivt för att synliggöra det så att eleverna inte går miste om 
specialiserad förståelse i ämnet. 

Avslutningsvis läggs det stor vikt, även i kursplanerna för svenska och svenska som andraspråk, 
vid relationen mellan språk och lärande, i andra ämnen nämns källhantering, tal- och 
skriftspråklighet, olika typer av texter samt beskrivningar av mål och syfte kring att läsa kritiskt 
som språkliga mål och aktiviteter.  

 

Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna uppsats är att undersöka några yrkeslärares språkutvecklande arbete på en 
yrkesinriktad gymnasieutbildning och studien baseras på lärarnas perspektiv. Den skola som är 
aktuell för min studie har haft som uttalat mål att utbilda lärarna i språkutvecklande arbetssätt. 
Därför har jag valt följande övergripande frågeställningar i min undersökning: 

- Vad uppfattar yrkeslärare att ett språkutvecklande arbetssätt är i sitt respektive ämne? 
- Hur anser de själva att de använder språkutvecklande arbetssätt i undervisningen?  
 

Styrdokument 
 

I de följande två avsnitten kommer jag att belysa språkutvecklande arbetssätt relaterat till 
Skolverkets styrdokument samt forskning. De nedanstående rubrikerna har tillkommit med 
utgångspunkt i relevant forskning kring språkutvecklande arbetssätt samt styrdokument där 
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gymnasieskolan är i fokus men även utifrån gemensamma nämnare i studiens insamlade data. 
Modeller för språkutvecklande arbete i klassrummet kommer att presenteras.  
 

Språkutvecklande arbetssätt i läroplanerna för grundskolan respektive gymnasiet 
 

Lgr 11, som är den nu gällande läroplanen för grundskolan, tar upp hur viktigt språket är för 
elevens utveckling inom de olika ämnena. Motsvarande information finns ej lika tydligt i 
läroplanen för gymnasieskolan och därför används Lgr 11 i denna studie. I den senare står att 
undervisningen ska anpassas till varje individs olika förutsättningar och behov. Språk, lärande 
och identitetsutveckling sker parallellt och därför måste elevens förmåga att kommunicera 
utvecklas (Skolverket 2011b). Språkutveckling samspelar med lärande. Detta samspel omtalas 
även i gymnasiets ämnesplan för svenska och svenska som andraspråk (Gy11). I ämnesplanen 
för gymnasieskolan skrivs det om språkets betydelse för reflektion, kommunikation och 
kunskapsutveckling och att språket ger människan möjlighet att uttrycka sin personlighet. 
Vidare står det i ämnesplanen för gymnasieskolan att förutsättningen för att lära sig nya saker, 
och för att kunna vara aktiv i samhälls- och arbetslivet krävs ett rikt språk och att vi genom 
språket ges möjlighet att uttrycka vilka vi är.  

Skolverkets (2014) diskussionsunderlag för lärare i grundskolan handlar om att arbeta 
språkutvecklande i skolans alla ämnen och kan likväl appliceras på gymnasiet. 
Diskussionsunderlaget uppmanar ämnesläraren att bli språkligt aktiv vilket bland annat innebär 
att läraren behöver bli bekant med det ämnesspecifika språket som används i undervisningen 
och därigenom planera undervisningens olika delar utifrån de språkliga  krav som ställs. Enligt 
Skolverket bör lektionerna även innehålla ett medvetet fokus på utveckling av ordförrådet i 
ämnet, undervisning om vad som utmärker olika texter i ämnet och också om olika typer av 
formativ bedömning av elevernas ämnesspråkliga prestationer. (Skolverket 2014) Vidare 
hävdar Skolverket att innehållet i undervisningen ska vara explicit och uppenbar. Det är lärarens 
uppgift att uppmuntra eleverna till att använda ämnesspecifika ord och uttryck samt ge dem 
redskap för att själva kunna utveckla det ämnesspecifika språk som krävs. Avslutningsvis 
skriver Skolverket (2014) även att läraren i sin undervisning ska sträva efter att ge eleverna 
mycket tid till att använda sitt språk för att interagera i klassrummet. Med andra ord betonas 
språket i läroplanerna och där betonas även att lärarna aktivt ska arbeta för att utveckla detta, 
det vill säga att använda språkutvecklande arbetssätt i sin undervisning. 

 

Tidigare forskning 
 
Den aktuella forskning som finns om språkutvecklande arbetssätt i skolan inriktar sig främst på 
förskolan och grundskolan. Dessutom är den mest riktad mot elever med svenska som 
andraspråk. Genom vetenskapliga studier, avhandlingar och undersökningar har forskare 
presenterat olika sätt för lärare att använda språkutvecklande arbetssätt i sin undervisning och 
berättat om språkutvecklande arbetssätt ur olika perspektiv. Några av de forskare jag kommer 
att hänvisa till och som haft stor relevans för denna studie är Maaike Hajer och Theun 
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Meestringa, Inger Lindberg, Jim Cummins, M.A.K. Halliday, Pauline Gibbons och Lev 
Vygotskij. Jag har inte hittat någon tidigare forskning som specifikt inriktar sig på 
språkutvecklande arbete på gymnasieskolans yrkesprogram men däremot forskning som berör 
språkutvecklande arbete i skolan generellt och jag har därmed utgått från det.  
 
 

Alla vinner på språkutvecklande arbetssätt 
 

Det är lätt att tro att det bara är de flerspråkiga eleverna som har nytta av att läraren arbetar 
språkutvecklande i klassrummet.  Alla elever gynnas, även de med majoritetsspråket som sitt 
modersmål, hävdar Hajer och Meestringa (2010). De skriver om att när både ämnesinnehåll och 
språkarbete sker parallellt får ämnet ett djup och därmed kommer inte den här typen av 
undervisning bara andraspråkseleverna tillgodo.  

 
Hajer och Meestringa (2010) skriver även om de reella skillnader som finns i 
språkanvändningen mellan olika samhällsgrupper. Deras forskning har visat att medelklassbarn 
lättare, än barn från lägre socioekonomisk klass, tar till sig undervisning då de ofta kommer 
från en intellektuell miljö. Eleverna från en lägre socioekonomisk klass samt elever med ett 
annat förstaspråk än majoritetsspråket kan därmed lätt hamna i underläge. Skolan har ett ansvar 
att jämna ut skillnader i dessa socioekonomiska faktorer, men även i kön och etnisk bakgrund 
(Stehagen, 2014). Många av de flerspråkiga gymnasieeleverna är ännu på väg att bli tvåspråkiga 
och de färdigheter som krävs för framgång i skolan kommer senare. Om skolan då  kan bidra 
till att undervisningen är språkinriktad och bidra till att utveckla ett mer avancerat språkbruk i 
fler språk än majoritetsspråket är det positivt. De dubbla målen, dels de språkliga, dels de 
ämnesinriktade målen, kommer alltså inte bara andraspråkselever tillgodo.  

 

Vardagsspråk och skolspråk 
 

Enligt Lindberg (2007) behöver språkutvecklande arbetssätt användas i klassrummet i samtliga 
skolans ämnen för att bygga en bro mellan vardagsspråket och skolspråket. Skolverket (2011) 
beskriver skillnaderna mellan vardagsspråk och skolspråk. Vardagsspråket utvecklas i samtal 
och i olika sociala samspel, med andra ord i konkreta situationer. Det språk som eleverna möter 
i den dagliga undervisningen i skolan är det språk som kallas skolspråk. Att utvecklingen av 
vardagsspråk och skolspråk sker på olika sätt är uppenbart eftersom de är avsedda att användas 
i olika sociala sammanhang. Eleverna behöver ha undervisning som är explicit för att 
skolspråket ska bli mer tillgängligt för alla.  

Skolspråket är ofta skriftspråksbaserat, och det är abstrakt. Genom att eleverna ska kunna 
kategorisera, argumentera och generalisera blir skolspråket opersonligt och distanserat enligt 
Lindberg (2007). Hon menar vidare att för flerspråkiga elever behöver utvecklingen av både 
vardagsspråk och skolspråk ske parallellt och forskare menar att det tar mellan 6-8 år innan 
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flerspråkiga elever kan anpassa språket efter olika syften och mottagare. Därför har alla lärare 
ett gemensamt ansvar för att ge mer språkligt stöd i sin undervisning. (Skolverket, 2011, s. 38) 

 

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt 
 
En metastudie av forskningsrapporter, som handlar om vilka framgångsfaktorer som är mest 
gynnsamma för inlärning, presenterades av Stehagen (2013). Hon menar att de punkter som 
anses vara framgångsfaktorer också kan anses vara kärnan i ett språkutvecklande arbetssätt. 
Dessa punkter är som följer (Stehagen 2013, s. 23) 

- Initiera och ge utrymme för diskussioner och låt eleverna interagera kring texter. 
- Tillåt hög elevaktivitet och elevinflytande på lektionerna. 
- Motivera eleverna genom att utgå från deras förkunskaper. 
- Ge rikligt med exempel, mallar och strategier för att läsa och skriva inom olika texttyper 

i olika ämnen. 
- Integrera läsning och skrivande i alla ämnen, skapa förståelse för olika texters struktur 

samt uppmärksamma textens specifika ordförråd.  
- Praktisera formativ bedömning.  

 
Cummins (2017) nämner viktiga faktorer som påverkar andraspråkselevers språk- och 
kunskapsutveckling  och lyfter fram stöttning och höga förväntningar på eleverna. Cummins 
har skapat en modell över uppgifters kognitiva svårighetsgrad för att ge lärare stöd i sin 
planering. Den kognitiva svårighetsgraden på uppgiften som kan variera från låg till hög och 
hur mycket stöttning en elev kan få utifrån en kontext, är alltså en faktor som kan ha en positiv 
påverkan på en elevs språk- och kunskapsutvecklingen. Situationsberoende svårighetsgrad 
innefattar den stöttning en elev kan få utifrån en kontext (Löthagen, Lundenmark & Modigh, 
2012). Figuren nedan visar Cummins modell och bygger på fyra fält: Utvecklingszon, 
Frustrationszon, Bekvämlighetszon och Uttråkningszon. Målet är att skapa en undervisning 
som går från bekvämlighetszonen, till utvecklingszonen, en undervisning som går från det 
konkreta till det abstrakta, och även från det vardagsnära till det vetenskapliga och slutligen 
även från talspråk till skriftspråk (Löthagen m.fl., 2008).  
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Bild 1 Modell över uppgifters språkliga krav (Fritt efter Cummins) ur Skolverket (2011a:61)  

 
Explicit undervisning om texters genrer 

 
Explicit undervisning innebär att lärarna lägger särskilt fokus på språket i undervisningen och 
är ett sätt att arbeta språkutvecklande. Det kan i språkutvecklande avseende ses som en modell 
för skrivande och som lägger stor vikt vid olika genrers uppbyggnad (Schleppegrell, 2002). Den 
utvecklades eftersom språkvetare tyckte att eleverna i skolan använde en smal repertoar och att 
vissa genrer användes mer flitigt än andra. För att eleverna skulle kunna använda skolrelaterade 
och offentliga texter och därmed inte begränsas till de texter som relaterade till dem själva och 
deras egna erfarenheter gjordes beskrivningar av språket i olika ämnen och relevanta genrer för 
respektive ämne (Schleppegrell, 2002). Att undervisa explicit kan vara ett verktyg för lärarna 
och skapar möjligheter till språkutveckling. Det handlar om att gå igenom hur de olika texternas 
struktur som eleverna förväntas möta i det aktuella ämnet ser ut. 

I en granskningsrapport som från Skolverket (1999) beskrivs tre huvudtyper av miljöer för läs- 
och skrivinlärning, A- B- och C-miljöer. I en A-miljö sker systematiskt och medvetet arbete 
med läs- och skrivprocessen där eleverna ofta stöter på kommunikativa sammanhang. En A-
miljö präglas av undervisning som stärker elevernas läs- och skrivutveckling. I en B-miljö sker 
detta inte lika systematiskt och i en C-miljö är ett sådant synsätt nästan helt frånvarande (1999, 
s. 112). Axelsson och Magnusson (2012) beskriver att eleverna sällan får explicit undervisning 
om texter eller skrivstrategier. Det individuella arbetet, som är mest frekvent, återfinns i B- och 
C-miljöer. A-miljöer, den läs- och skrivmiljö som bäst anses främja läs- och skrivutvecklingen, 
påträffas framför allt i år F-6 medan man i gymnasiet bara finner enstaka A-miljöer. Då bör 
man ha i beaktande att på gymnasiet sker det mesta lärandet via text och därmed är de språkliga 
kraven stora. (Skolverket, 1998)  

Ett annat sätt att arbeta språk- och kunskapsutvecklande är att man som lärare genomför 
aktiviteter före, under och efter läsningen för att underlätta elevernas förståelse av texten men 
också för att lära ut och öva lämpliga strategier för läsningen (Gibbons, 2010). Detta benämns 
av Gibbons som explicit undervisning. Att skapa en gemensam förförståelse och knyta an till 
deras tidigare kunskaper och erfarenheter gör det lättare att ta till sig en text. Eleverna kan då 
lättare förstå svåra ord och komplexa grammatiska strukturer. När det gäller aktiviteter under 
läsningen kan det handla om att sökläsa, skumläsa eller förutspå hur texten tas vidare. 
Aktiviteter efter läsningen skulle kunna vara att sammanfatta eller återberätta.   

 

Cirkelmodellen  
 

Cirkelmodellen för undervisning och lärande är en undervisningsmodell som kan användas för 
ett språkutvecklande arbetssätt. Modellen består av fyra faser (Löthagen, m.fl., 2012). Den 
handlar om att läraren tillsammans med eleverna sorterar in texter i olika genrer och bestämmer 
vad de har för syfte, hur strukturen för den specifika textgenren ser ut  samt vilka språkliga 
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kännetecken som finns. Stehagen (2014) menar att enligt cirkelmodellen sker undervisningen 
med en tydlig struktur och många exempel. De fyra faserna kan beskrivas enligt följande:  

1. Bygga upp kunskap inom ämnet 

2. Här introduceras ämnestypiska texter och läsning  

3. En gemensam text inom ämnesområdet skrivs 

4. Eleverna producerar egna texter (Stehagen, 2014, s. 37) 
 

Teoretiskt perspektiv   
 

Eftersom denna studie fokuserar på språkets roll för lärande och lärarnas arbetssätt för att uppnå 
språkutveckling utgår studien från ett sociokulturellt perspektiv på lärande. Att det 
sociokulturella perspektivet är relevant för studien grundar sig även i att det betonar individens 
lärande genom deltagande i sociala och kulturella språkliga sammanhang. Studien utgår även 
från den systemiskt funktionella språkteorin.  

 

Sociokulturell teori 
 

Under 1920-1930 talet växte den socialt orienterade utvecklingspsykologin fram av den ryske 
psykologen Vygotskij. Vygotskij myntade begreppet närmsta utvecklingszon och med det 
menas det avstånd mellan vad individen kan och behärskar på egen hand och det som individen 
kan uppnå med stöttning och hjälp (Hyltenstam och Lindberg, 2016). Hos Vygotskij är barnets 
utveckling av språket och tänkandet det primära. När en individ får socialisera med andra som 
har nått en högre språklig nivå än individen själv skapas förutsättningar för språkutveckling hos 
individen i fråga. Man menar, inom det sociokulturella perspektivet, att omgivningen en 
inlärare befinner sig i och inläraren själv skapar en specifik sociokulturell miljö (Gibbons, 
2009).  Enligt Säljö (2014) är språket en viktig komponent i samspelet människor emellan. När 
individer kommunicerar utvecklas ett tänkande och språkliga begrepp utvecklas. Det 
sociokulturella perspektivet belyser att tänkandet är en kollektiv process genom att individen 
utvecklas tillsammans med andra och därigenom utvecklar nya sätt att tänka, handla och 
resonera. (Säljö 2014)  

Våra styrdokument bygger huvudsakligen på den sociokulturella synen på kunskap och lärande 
och begrepp som används inom sociokulturella perspektiv används flitigt när synen på språk 
och språkutveckling diskuteras i Sverige. (Skolverket, 2011a, s. 28f) Skolverket skriver vidare 
att kunskap konstrueras språkligt och menar att språk fyller olika funktioner beroende på 
skolämne. Med detta sagt förstås att språket har en viktig roll i skolans samtliga ämnen och inte 
bara i svenska och svenska som andraspråk.  
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Systemisk funktionell teori 
 

Axelsson och Magnusson (2012) skriver att Halliday och Vygotskij har teoretiserat kring 
språkets roll i lärande och socialisering. Flera forskare har studerat hur olika tillgång barn får 
till privilegierat språkbruk som används i utbildning och offentlighet. M.A.K. Halliday, 
språkvetare, har presenterat en språkbaserad teori om lärande som beskriver hur förändringar i 
språket i ett barns språksystem motsvarar förändringar i barnets tänkande. Denna teori kallas 
systemisk funktionell språkteori.  Axelsson och Magnusson (2012) skriver vidare att nya sätt att 
tänka kräver nya språkliga resurser. I detta sammanhang är teorin viktig för att den kan omsättas 
till det ämnesspecifika språk som krävs. ”Ämnenas specialiserade världsbild går hand i hand 
med ett specialiserat språkbruk och genrer (Halliday & Martin 1993) som är funktionella för 
ämnet, och när barnet lär sig ämnet utvidgas också barnets språkliga resurser” (Axelsson & 
Magnusson 2012, s. 248f).  

 

Metod 
 

I det här avsnittet redogörs metoden för uppsatsen. Först redogörs vilken vetenskaplig grund 
uppsatsen utgått ifrån. Längre fram redovisas studiens urval, etiska förhållningssätt, vilken 
insamlingsmetod som använts, genomförande, bearbetning av empirisk data, tillvägagångssätt 
och slutligen uppsatsens validitet. 

 

Forskningsansats 
 

Studien har utgått ifrån kvalitativ forskning med fokus på den hermeneutiska ansatsen. 
Intervjupersonernas uppfattning och upplevelse beskrivs och är av betydelse för att öka 
förståelsen, och precis som Hyldgaard (2008) skriver betonas individens subjektiva upplevelser 
och uppfattningar för att nå en förståelse. Att förstå och därmed inte att förklara är centralt inom 
hermeneutisk ansats och enligt Westlung (2015), är det särskilt användbart för att få tillgång till 
andras upplevelser. Eftersom syftet är att skapa förståelse för hur lärare uppfattar vad ett 
språkutvecklande arbetssätt är i sina respektive ämnen var en hermeneutisk ansats lämpad för 
denna uppsats.  

 

Urval 
 

Studien genomfördes på en gymnasieskola i mellersta Sverige. För att smalna av studien 
riktades den mot ett yrkesprogram. Fyra yrkeslärare på en gymnasieskola i mellersta Sverige 
blev det fortsatta urvalet i denna studie. Att just yrkeslärare valdes ut kontra allmänna lärare 
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grundade sig i att yrkesämnena har sitt specifika fackspråk och det fackspråket behöver eleverna 
bemästra för att få jobb direkt efter gymnasiet. Det fackspråket ska läras in parallellt med 
skolspråket och rimligtvis bör därför yrkeslärare ha fokus på språket i sitt ämne.  Kraven var 
att de skulle undervisa på något av gymnasieskolans yrkesprogram samt att de skulle, enligt 
dem själva, arbeta språkutvecklande. En skola i mellersta Sverige kontaktades då de utgav sig 
för att ha som mål att fortbilda lärarna i språkutvecklande arbetssätt. Att det blev just denna 
skola berodde även på ett bekvämlighetsurval då studien bedrevs på en skola som sedan tidigare 
är känd för författaren (Denscombe, 2009). Kontakt togs med rektorn på skolan. Rektorn 
bekräftade att ett av de fokusområden som skolan haft de senaste två åren var språkutvecklande 
arbetssätt. En namnlista på yrkeslärarna lämnades ut och därifrån valdes slumpmässigt fyra 
stycken ut. Därefter togs kontakt med respektive lärare och ett informationsbrev skickades ut. 
Lärarna hörde av sig och bestämde tid och plats för en intervju. 

För att de intervjuade personerna inte skulle styras allt för mycket och ges möjlighet att utveckla 
sina upplevelser och erfarenheter användes den semistrukturerade intervjun (Westlund, 2015). 
Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) menar att när intervjuaren ges möjlighet att ställa både 
nya frågor samt följdfrågor bidrar det till en bredare bild  av deltagarnas tankar och därför valdes 
denna metod. 

 

Kort presentation av informanterna 
 

Informant nummer ett (I1) är en man på drygt 60 år som arbetat inom olika områden och som 
bland annat har teknisk utbildning inom industrin. Till skolans värld kom han för ca 15 år sedan. 
Han undervisar på gymnasieskolans yrkesprogram; El- och energiprogrammet med inriktning 
dator- och kommunikationsteknik. De ämnen han undervisar i är el, elektromekanik, 
mekatronik och mikrodatorteknik. Han har fått skolans fortbildning i språkutvecklande 
arbetssätt och tycker själv att han precis bara påbörjat arbetet med språkutvecklande arbetssätt.  

Informant nummer två (I2) är en man på drygt 50 år som arbetat på gymnasiet i ca 15 år. Han 
är förstelärare och är även med i skolans PUM-grupp (pedagogiskt utvecklingsmöte). Han 
undervisar både på Teknikprogrammet med inriktning informations och medieteknik samt på 
El- och energiprogrammet med inriktning dator- och kommunikationsteknik. De ämnen han 
undervisar i är datorteknik, dator- och nätverksteknik, gymnasiearbete och teknik. Han är själv 
flerspråkig och försöker aktivt att tänka in språkmål i sin undervisning. Han har fått skolans 
fortbildning i språkutvecklande arbetssätt. 

Informant nummer tre (I3) är en man på ca 40 år som arbetet på gymnasiet i ca 10 år. Han är 
förstelärare och med i skolans PUM-grupp. Han är tillförordnad rektor när ordinarie rektor ej 
är på plats. Han undervisar på Teknikprogrammet med inriktning informations och 
medieteknik, El- och energiprogrammet med inriktning dator- och kommunikationsteknik, 
Estetprogrammet med inriktning estetik och media samt Estetprogrammet med inriktning 
musik. Hans ämnen är historia och samhällskunskap. Har påbörjat arbetet med 
språkutvecklande arbetssätt i sina ämnen efter att ha fått skolans fortbildning men säger själv 
att han inte testat så mycket än.  
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Informant nummer fyra (I4) är man på drygt 50 år som arbetat på gymnasiet i ca 10 år. Han 
undervisar på Teknikprogrammet med inriktning informations och medieteknik, El- och 
energiprogrammet med inriktning dator- och kommunikationsteknik, Estetprogrammet med 
inriktning estetik och media samt Estetprogrammet med inriktning musik. Hans ämnen är 
programmering, webbutveckling, webbserverprogrammering samt gränssnittsdesign. Han har 
fått skolans fortbildning i språkutvecklande arbetssätt. Han säger själv att han alltid jobbar 
språkutvecklande och att hans intresse för lingvistik gör språket till en naturlig del av 
undervisningen.  

 

Etiskt förhållningssätt 
 

Informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav togs hänsyn till 
utifrån de forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 2011). Informationskravet, att 
informera de involverande om studiens syfte, uppfylldes genom att de intervjuade, innan 
intervjun, fick ett informationsbrev. I informationsbrevet, som skickades ut via mail, beskrevs 
studiens syfte.  Informationen gavs även muntligt via samtal när intervjuernas tidpunkt bokades. 
Samtyckeskravet, att deltagarna i studien själva bestämmer vad och hur mycket de vill deltaga 
i,  uppfylldes också genom informationsbrevet. Innan intervjuerna påbörjades berättade jag om 
rätten att avbryta sitt deltagande när som helst vilket är relaterat till de etiska aspekterna om 
frivilligt deltagande och jag berättade även hur bearbetning och redovisning av materialet skulle 
gå till.  

 
När det gäller konfidentialitetskravet  informerades intervjupersonerna om att allt som framkom 
vid intervjutillfället skulle anonymiseras och att de inspelningar som gjordes skulle raderas så 
fort uppsatsen var slutförd och godkänd. Intervjuerna spelades in och sparades i ett skyddat 
dokument i min dator för att ingen obehörig skulle få tillgång till dem, innan de raderades. 
Detsamma gällde de transkriberingar som gjordes. Personerna i studien skyddas så att ingen 
obehörig får tillgång till personuppgifterna och ytterst möjliga konfidentialitet ges till de 
intervjuade i studien. Under studien döptes de intervjuade personerna till informant nummer ett 
(I1), informant nummer två (I2), informant nummer tre (I3) och informant nummer fyra (I4), 
de personliga namnen togs bort och ersattes med en siffra. Informant nummer ett intervjuades 
först och fick därför heta nummer ett. Sedan kommer övriga i fallande ordning efter 
intervjuernas datum. Allt för att säkra största möjliga anonymitet.  

 
Uppgifter som framkommit om enskilda personer får enbart användas för studien 
(Vetenskapsrådet, 2011) och med tanke på nyttjandekravet har allt insamlat material endast 
använts för studien. Detta fick intervjupersonerna veta redan i informationsbrevet samt vid 
bokningssamtalet för intervjun.  

 
För att förtydliga och förenkla för läsaren har de citat som presenteras i resultatavsnittet 
förenklats. Upprepningar har tagits bort och talspråkliga uttryck har gjorts om till skriftspråk.  
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Datainsamlingsmetod 
 

Att det är svårt att förbereda bra intervjufrågor är något som togs hänsyn till när metoden valdes. 
Därför utformades en intervjuguide innehållandes sju frågor (se bilaga). Inledningsvis skrevs 
några testfrågor som ställdes till en lärare. Efter det justerades någon av frågorna och sedan stod 
det klart vilka frågor som skulle bli grunden i intervjuerna.   

Innan intervjuerna ägde rum fick lärarna tillgång till intervjuguiden för att kunna förbereda sig. 
Det kan vara bra att inleda intervjuerna med en neutral fråga, som till exempel 
tjänstebeskrivning, för att få informanten att koppla av (Patel & Davidsson, 2003). 

Med hjälp av frågor som valts ut i intervjuguiden samt de kompletterande frågor som ställdes 
under intervjun kunde informanternas svar kopplas till studiens två frågeställningarna och 
därmed även resultatet. Under intervjuerna framkom en beskrivning av vad lärarna anser att ett 
språkutvecklande arbetssätt är, samt hur det används i undervisningen.  

 

Genomförande 
 

Den första kontakten med informanterna togs via mail där de gavs möjlighet att tacka ja eller 
nej till sitt deltagande i studien. Via mail informerades de om syftet med studien och även om 
rätten att avbryta sitt deltagande i studien när som helst. De fick även en kort information om 
vem jag är och varför jag ville genomföra denna studie.  

Studien genomfördes med fyra semistrukturerade intervjuer. Varje intervju pågick mellan 15 
och 20 min beroende på informanternas svar och de ägde rum på platser valda av respektive 
lärare. Att de själva fick välja plats var en medveten strategi för att informanterna skulle känna 
sig bekväma. Informanterna fick även veta att de inte skulle namnges i studien, detta för att 
möjliggöra så uppriktiga svar som möjligt. Samtliga intervjuer skedde på skolan, under skoltid, 
i ett enskilt rum där vi fick sitta ostörda.  

Jag valde att intervjua personerna en och en för att var och en skulle känna att de kunde tala 
fritt och jag ville inte att de skulle påverkas av varandra. Det finns för- och nackdelar med att 
intervjua i enskilt och i grupp. Fördelen med att intervjua i grupp hade varit att de kunnat hjälpa 
varandra vidare i tankarna och svaren hade kanske blivit mer utförliga och tydliga utan att jag 
som intervjuare påverkat genom att ställa följdfrågor. Några nackdelar med att intervjua i grupp 
är att en del av informanterna antagligen hade tagit större talutrymme än andra, någon hade 
kanske begränsat sitt svar på någon fråga för att någon redan sagt det och att man i grupp ofta 
påverkas av varandra. Nackdelarna med grupp övervägde och därför valdes att göra 
intervjuerna enskilt. Att lämna ut en enkät angående lärarnas användning av språkutvecklande 
arbetssätt hade också kunnat göras, då hade enkäten kunnat lämnas ut till fler lärare. Den 
metoden valdes bort då möjligheten att ställa följdfrågor och/eller fördjupande frågor inte fanns.  
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 Samtalen inleddes med neutrala frågor om informanternas befattning och dylikt. Under 
intervjun ställde jag frågor och samtidigt spelades intervjun in för att materialet skulle kunna 
bearbetas efteråt. De frågor som var förutbestämda gjorde intervjuerna semistrukturerade. 
Under intervjuerna anpassades frågorna till intervjusituationen, frågorna var därför obundna. 

Intervjuerna spelades in så att samtalet kunde flyta på och jag som intervjuare kunde fokusera 
på att lyssna och ställa följdfrågor istället för att anteckna.  

 

Bearbetning av empirisk data 
 

Bearbetningen utgick från Denscombe (2009). Den första punkten Descombe tar upp och som 
använts i studien handlar om att samla ihop materialet och i detta fall alltså de fyra inspelade 
intervjuerna. Därefter transkriberades intervjuerna i direkt anslutning till intervjun. För att 
undvika att missa viktiga detaljer som ibland kan ske om det går för lång tid innan man bearbetar 
intervjun (Bryman, 2011), kändes det viktigt att göra det i nära anknytning till intervjutillfället. 
Att själv genomföra transkriberingen är även en av fördel då tolkning av materialet kan påbörjas 
redan under lyssnandet och skrivandet. (Eriksson-Zetterquist och Ahrne, 2015). Intervjuerna 
transkriberades för en informant i taget, fråga för fråga. På så sätt gavs möjlighet att hitta 
likheter och skillnader mellan de olika informanternas svar. Transkriberingarna skrevs på ett 
sådant sätt som är lättare för läsaren att läsa och inte med talspråk. Vissa delar har tagits bort 
då det valdes att transkribera det som har med språkutvecklande arbetssätt och studien att göra. 
Till exempel har vissa delar av informanternas berättelser om dem själva och deras liv valts 
bort. 

Nästa steg i bearbetningsprocessen var att lyssna igenom intervjuerna och läsa igenom 
transkriberingarna ett flertal gånger. Här letades återkommande punkter och anteckningar 
fördes för att kunna kategorisera det som sades under intervjuerna.  Ett försök att konkretisera 
informanternas uttalanden gjordes för att försöka styrka syftet med studien. Det transkriberade 
materialet bearbetades sedan för att kunna hitta likheter och se skillnader mellan de intervjuade 
personerna (Fejes och Thornberg, 2015). Några likheter som framkom hos lärarna var att det i 
styrdokumenten finns belägg för att språket är viktigt för skolframgång medan något som skilde 
dem åt exempelvis var att endast en lärare frågade eleverna om vilka ord som var 
bekymmersamma medan övriga i förväg hade valt ut svåra ord till eleverna. Bearbetningen 
mynnade ut i två huvudrubriker till resultatdelen: Vad anser lärarna att ett språkutvecklande 
arbetssätt är? och Hur används språkutvecklande arbetssätt i undervisningen? För att 
förtydliga resultatet ännu mer skapades underrubriker till huvudrubrikerna. De gemensamma 
nämnarna som framkom i svaren från lärarna under bearbetningen var; läroplanen och språket, 
alla vinner på språkutvecklande arbetssätt, explicit undervisning, cirkelmodellen, 
vardagsspråk och skolspråk. Detta bidrog till att jag kategoriserade bakgrundsrubrikerna efter 
dessa.  

Nästa del i processen påbörjades genom en analys av materialet kopplat till studiens valda 
teorier, det vill säga det sociokulturella perspektivet och systemisk funktionell teori. Eftersom 
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studien grundas på en hermeneutisk ansats och de ovanstående teoretiska begreppen var syftet 
alltså att göra tolkningar av det sagda och inte att förklara.  

 

Tillförlitlighet  
 

Vetenskapsrådets etiska aspekter har varit riktlinjer för genomförandet av studien. 
Informanterna fick tillgång till de inspelade intervjuerna och transkriberingarna efter 
intervjuerna för att ges möjlighet att kommentera och/eller lägga till något utifall något av 
svaren i intervjun misstolkats. Efter att informanterna läst igenom transkriberingarna gjordes 
inga ändringar eftersom det bekräftades att det som sagts och skrivits ned stämde överens. 
Informanterna godkände även de delar som valts bort i transkriberingen. Om resultatet hade 
blivit detsamma om undersökningen genomförts med samma tillvägagångssätt men vid ett 
annat tillfälle skulle undersökningen anses vara pålitlig enligt Bryman (2011). Informanterna 
valdes ut utifrån kriterierna att de skulle arbeta på en yrkesutbildning på en gymnasieskola och 
att de skulle ha haft någon typ av fortbildning i språkutvecklande arbetssätt. Med tanke på att 
de fyra informanterna har haft samma utgångspunkt när det gäller fortbildningen finns det en 
möjlighet att undersökningen hade fått liknande resultat om den genomfördes vid ett nytt 
tillfälle. Däremot skulle det resultatet kunna påverkas av att alla människor har olika 
förutsättningar och erfarenheter. Informanterna kan ha olika kunskaper om språkutvecklande 
arbetssätt trots liknande förutsättningar.   
 

Det empiriska materialet som samlats in till denna undersökning är svaren från intervjuerna. 
Intervjusvaren samt de slutsatser som presenteras i undersökningen gäller bara för de 
informanter som intervjuades för denna undersökning och de klasser de undervisar just nu och 
är därmed inte allmängiltiga.  

 

Resultat 
 

I det här avsnittet presenteras resultatet utifrån de kategorier som framkom under analysen av 
empirin, d.v.s. läroplanen och språket, alla vinner på språkutvecklande arbetssätt, explicit 
undervisning, cirkelmodellen samt vardagsspråk och skolspråk.  

 

Vad anser lärarna att ett språkutvecklande arbetssätt är? 
 

De lärare jag har intervjuat har haft språkutvecklande arbetssätt som ett fokusområde på skolan. 
Det har inneburit att de haft fyra skolgemensamma föreläsningar i ämnet och en träff där fem 
skolor inom koncernen träffades för fortbildning. Dessa föreläsningar har hållits av den aktuella 
skolans två lärare i svenska och svenska som andraspråk. Fortbildningen har förutom 
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föreläsningar även bestått av workshops där lärarna fått läsa och diskutera forskning och aktuell 
litteratur i ämnet. Lärarna på skolan har även fått i uppdrag att planera ett moment utifrån 
cirkelmodellen och tillsammans med kollegor fått diskutera språket i sitt ämne. På konferenser 
har de två lärarna som hållit i fortbildningen lyft goda exempel från undervisningen på skolan. 
Vidare har rektor även framhållet vikten av språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen.  

 

Läroplanen och språket 
 

Gemensamt för de fyra lärarna är att de anser att språkutvecklande arbetssätt är något som 
belyses i läroplanen och något som styr ämnet. Vidare beskriver de även att språket har 
betydelse för alla kurser, oavsett program eller inriktning. De nämner ord, uttryck och begrepp 
som något som har med språkutvecklande arbetssätt att göra. Samtliga lärare är eniga och menar 
att språkutvecklande arbetssätt är en grund för att lyckas i ämnet. I2 uttrycker att ”Alla elever 
måste nå målen enligt läroplanen. […] Det är språkets betydelse också för alla kurser. […] Så 
med andra ord; språkutvecklande arbetssätt är att ge eleverna det stöd som de behöver för att 
klara kurserna (..)”. 

Enligt I2 kommer många elever till gymnasiet med olika grundförutsättningar och med olika 
språkliga nivåer och det är upp till lärarna att de hittar strategier för att hjälpa eleverna att lyckas. 
En annan informant, I1, berättar om att eleverna kommer från olika skolor och har olika 
förkunskaper. Han menar att språkutvecklande arbetssätt behövs i alla ämnen och önskar att 
Skolverket borde se över detta. Han föreslår ”språkbad” som ett förslag för att få eleverna att 
lära sig det ämnesspecifika språket. Han ger exempel från en annan skola som arbetat med att 
ge eleverna sexhundra ord som de övat in och sedan har de fått gå ut i arbetslivet för att lära sig 
fackuttryck och ämnesrelaterade ord. Han menar att dessa elever lär sig mycket mer och fortare 
än om de skulle varit kvar i skolans värld.  

I2 berättar vidare att det handlar om att ge eleverna det stöd, de verktyg, som behövs för att 
eleverna ska klara kurserna på gymnasiet och han trycker på språkets betydelse för inlärningen.  

Att använda språket som en levande del i undervisningen är något som I4 tycker är en 
självklarhet. Han menar att det som lärare är viktigt att lära eleverna ordens olika betydelser i 
olika sammanhang, att eleverna får lära sig orden i en kontext som är specifik för ämnet.  

 

Alla vinner på språkutvecklande arbetssätt 
 

Här är de fyra informanterna också eniga, de gör ingen skillnad på elever som har annat 
modersmål än svenska och de eleverna som har svenska som sitt modersmål när de planerar 
undervisningen. Eftersom de ord och uttryck, de texter och det skrivande som krävs för 
yrkesprogrammet, El- och energiprogrammet med inriktning dator- och nätverksteknik i detta 
fall, är ämnesspecifika och inte något eleverna arbetat med i grundskolan är detta nytt för alla. 
Därför behöver undervisningen anpassas. För att det ska fungera måste läraren vara insatt i vilka 
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ord, uttryck, texter och vilket skrivande som krävs för sitt specifika ämne, det är de fyra lärarna 
överens om. Vidare menar I3 att ”om jag kan jobba både med dom språkliga målen och dom 
ämnesinriktade målen får eleverna ett mer utvecklat språkbruk och då spelar det ingen roll om 
man är flerspråkig, eller kommer från en miljö där utbildning inte varit prioriterad.” 

Att planera sin undervisning utifrån språkutvecklande arbetssätt är relativt nytt för I1, I2 och 
I3. De anser att de har saker kvar att utveckla för att ge alla elever samma möjligheter att lyckas. 
I2 berättar om att eleverna, med hjälp av språkutvecklande arbetssätt, snabbare kommer igång 
med uppgifterna. Om man lägger minst en timme på att förstå uppgiften och begreppen så blir 
det lättare att komma igång och eleverna lämnar in uppgifterna i tid menar informant nummer 
två.  

Under den tredje intervjun uttrycker I3 att han märker att eleverna kan mer och att han får med 
alla om han gör saker gemensamt med dem i klassrummet istället för att de får arbeta på egen 
hand. Han berättar om att resultaten blev bättre och att eleverna lättare kunde svara på de frågor 
han ställer i klassrummet om de fått arbeta gemensamt först. Vidare förklarar han att en positiv 
skillnad som språkutvecklande arbetssätt gör är att eleverna kan ta till sig texter på ett helt annat 
sätt om de fått diskuterat i grupper och där fått hjälpa varandra med förklaringar av orden till 
exempel.  

 

Hur används språkutvecklande arbetssätt i undervisningen?  
 

Även här behövde frågan sorteras upp i flera underrubriker utifrån den teoretiska delen. De 
intervjuade lärarna visar att de fokuserar olika utifrån vad som passar bäst för deras ämne.  

 

Explicit undervisning och cirkelmodellen 
 

I1 berättar om hur han använder ”visa-öva-pröva” i sin undervisning. Han uttrycker att det 
handlar om överinlärning, och att det handlar om att skapa en gemensam grund för alla elever 
oavsett skolbakgrund och erfarenheter. Han berättar om hur de följer ett mönster; 

1. Läraren visar och berättar 

2. Eleverna provar tillsammans i grupp med läraren som stöd 

3. Läraren knyter ihop det praktiska med teori och de övar på att förklara processen både 
muntligt och skriftligt 

4. Eleverna genomför momentet på egen hand 

 
Paralleller kan dras till cirkelmodellen och explicit undervisning när det gäller detta sätt att 
arbeta och det visar att den här informanten medvetet arbetar språkutvecklande under sina 
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lektioner i de olika el-ämnena. Enligt informant nummer ett är det viktigt att alla blir delaktiga 
i lärprocessen.  

Under samtalet med I2 framkommer det att språkutvecklande arbetssätt handlar om att ge 
eleverna det stöd som behövs för att de ska klara kurserna. Han berättar om att skrivandet är 
viktigt, att han låter eleverna skriva loggbok för att befästa och sätta ord på lektionens 
kunskaper. Han drar en liknelse till orientering: ”Om du inte har en karta och ska orientera så 
hittar du inte, det är samma med mina uppgifter. Jag måste ge dem kartan.” Han uttrycker vidare 
att han inte har några problem med att få eleverna att skriva långa texter. Vidare berättar I2 att 
han låter eleverna hålla i en lektion utifrån något arbetsområde. För att lära ut till andra måste 
man själv kunna det jättebra säger han. Då tvingas eleverna att förstärka språket för att kunna 
förklara för sina kompisar. Ett annat sätt han använder språkutvecklande arbetssätt på är genom 
att låta elever läsa en text som de sedan ska förklara för en kompis. I nästa steg ska kompisen 
kunna det så pass bra att hen kan förklara för läraren. Interaktionen, att få använda orden i sitt 
sammanhang, är viktigt.  

I3 berättar om att han använt något han kallar för basgrupp och expertgrupp i sin undervisning. 
I varje basgrupp finns 3-4 personer som tillsammans tar sig an en text, i det här fallet berättade 
läraren om ett moment som handlade om mänskliga rättigheter. Varje basgrupp fick läsa om en 
mänsklig rättighet. Uppgiften var att läsa texten, försöka avkoda den och förstå vad den 
handlade om. Eleverna i gruppen fick läsa på ord och uttryck som läraren hade valt ut till en 
bifogad ordlista. Sedan fick eleverna i basgruppen öva på att berätta om just den mänskliga 
rättighet de fått tilldelad. Vidare berättar I3 att nästa steg i arbetet blev att en elev från varje 
basgrupp bildade en ny grupp, så kallad expertgrupp. Där fick eleverna representera den 
mänskliga rättighet de övat på i sin basgrupp och därmed vara experter inför övriga elever. 
Eleverna bytte grupp ännu en gång och fick ta dela av nya och göra samma sak igen. I3 berättar 
att elevernas uppgift efter detta var att skriva ner en sammanfattning av de olika mänskliga 
rättigheterna och att det här arbetssättet ledde till att de hjälpts åt att ta sig igenom den långa 
texten som de annars inte skulle ha klarat på egen hand. Läraren beskriver att eleverna fick sätta 
ord på det som behövde läras in både muntligt och skriftligt.  

 

Vardagsspråk och skolspråk 
 

Det som lyfts av alla fyra informanter är språket, ord och begrepp i ett sammanhang. Flera av 
dem beskriver att de, på olika sätt, arbetar med att definiera, nöta in, öva, och använda de 
ämnesspecifika ord som krävs i ämnet.   

I3 betonar vikten av att förstå ord för att kunna läsa de texter som krävs i hans ämnen vilka är 
historia och samhällskunskap. Han brukar leka in begreppen genom att använda programmet 
Socrative. Där finns en funktion som kallas spacerace där han till exempel kan skriva in ett 
juridiskt eller statsvetenskapligt begrepp och så finns det tre svarsalternativ för eleverna. Han 
brukar göra detta om och om igen med eleverna och på så sätt lär sig eleverna på ett lustfyllt 
sätt. Övningen ”dörren” är ett annat sätt att öva begrepp på ett lustfyllt sätt säger I3. För att få 
gå ut ur klassrummet måste man besvara frågor och definiera ord och begrepp. Han anpassar 
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frågorna till vilken elev det är för att alla ska få lyckas till slut. Han beskriver hur det blir en 
positiv bieffekt på detta då övriga elever lyssnar på varandra för att själva klara sig egen fråga.  

Att använda språket som en levande del i undervisningen är en självklarhet uttrycker I4. Han 
brinner för lingvistik och även om han undervisar i programmering berättar han om hur han 
framför allt arbetar med ord i en kontext. I det ämne han undervisar läses inga prosaiska texter 
utan fokus ligger på manualer berättar han.  Han menar att i hans undervisning är det viktigt att 
arbeta med ords olika betydelser i olika sammanhang. Tillsammans med eleverna läser han ofta 
tekniska texter på engelska och därför behöver I4 ofta förklara orden både på engelska och på 
svenska. Han beskriver att eleverna inte bara får ordets tekniska betydelse utan också vad ordet 
betyder i andra sammanhang och ger följande exempel;  

Alltså om man tänker sig att det står att något är obsolete på engelska, då betyder det 
att mjölken är utgången. Då är det viktigt för mig att förklara att ordet betyder precis 
så men även har andra betydelser. De får alltså inte bara den tekniska betydelsen utan 
också vad ordet betyder i andra sammanhang. (…) Jag använder mycket metaforer 
och uttryck från vardagen. (lärare I4)  

Vidare beskriver I4 att han ofta frågar eleverna, när de läser texter gemensamt, om de förstår 
ordet. På så sätt övar de orden i en kontext menar han och när man får ords betydelser i en 
bredare kontext så blir det lättare att minnas hävdar I4.  

Den första personen som intervjuades, I1, berättar om hur han arbetar med ämnesspecifika ord 
på olika sätt. Han har bland annat testat olika översättningsrobotar på nätet, tillsammans med 
de flerspråkiga eleverna, men finner att de inte är helt tillförlitliga då de visar olika 
översättningar till samma ord. För honom är det viktigt att eleverna snabbt får lära sig 
skolspråket då de ska ut på APL (arbetsplatsförlagt lärande) redan andra året under sin 
utbildning. Vidare berättar I1 att han låtit elever som går år två och år tre hjälpa till med 
översättningar av olika ord och begrepp. Det finns äldre elever på skolan som talar dari, farsi, 
arabiska och somaliska, och som får hjälpa till ibland då de kommit längre i sin utbildning. En 
ordbok med allt material som finns i labbet är en dröm, en ordbok med bilder, beskriver I1. 
Hans avsikt är att är omarbeta upplägget på kurserna så att språket utvecklas tidigare och blir 
starkare. I1 lyfter vikten av att låta eleverna använda modersmålet på lektionstid.  

I2 är själv flerspråkig och har upplevt svårigheten med att studera på ett nytt språk berättar han. 
Därför anser han att ett språkutvecklande arbetssätt är ett stöd som är självklart. När det gäller 
vardagsspråk och skolspråk lägger även han mest fokus vid de nya ord och begrepp som är 
ämnesspecifika. Han gör begreppslistor till varje nytt moment och eleverna får lära sig dem. 
Syftet är att eleverna muntligt ska kunna använda begreppen i rätt sammanhang samt att de ska 
kunna använda begreppen i sitt skrivande. Han menar att begreppslistorna förenklar livet och 
arbetsdagen för många elever. Avslutningsvis betonar han vikten av att berika ordförrådet för 
det är otroligt viktigt för framtiden.  
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Diskussion 
 

Metoddiskussion 
 

För att få svar på de frågeställningar jag formulerat för arbetet har jag använt mig av en 
kvalitativ metod. Detta val gjordes utifrån att jag ville få möjlighet att urskilja de komponenter 
som tanken var att studera. (Bryman, 2011) En kvalitativ metod kändes mest lämpad för att 
lärarna fritt fick berätta om sin syn på vad ett språkutvecklande arbetssätt är och hur de använder 
sig av det i undervisningen. De kvalitativa semistrukturerade intervjufrågorna gav mig 
möjlighet att ställa följdfrågor för att få berikande svar.  

Jag valde att intervjua yrkeslärare som undervisar på ett yrkesprogram på en gymnasieskola. I 
urvalet var en aspekt även att de lärare som skulle intervjuas skulle arbeta språkutvecklande i 
sin undervisning. En gymnasieskola i mellersta Sverige sa sig ha språkutvecklande arbetssätt 
som sitt fokusområde och därför valdes den skolan. Från en lista över samtliga yrkeslärare på 
den aktuella skolan valdes fyra lärare ut. Kanske hade det varit intressant att intervjua både 
lärare som arbetar på de yrkesinriktade programmen och lärare som arbetar på de 
högskoleinriktade programmen. Då hade en jämförelse mellan dem kunnat göras. Fördelen med 
att bara välja yrkeslärarna var att kunna koncentrera resultatet utifrån det och därmed lättare 
kunna se likheter och skillnader i deras uppfattning om vad ett språkutvecklande arbetssätt är. 
Att skolan haft språkutvecklande arbetssätt har antagligen också påverkat resultatet.   

Tidsaspekten gjorde så att studien inte tillät fler intervjuer. Det hade annars varit intressant med 
ett större underlag för att kunna dra reella slutsatser.  

Studiens resultat är ej generaliserbart då antalet informanter inte kan ge en heltäckande bild av 
hur språkutvecklande arbetssätt används på yrkesinriktade program på gymnasiet. 
Reliabiliteten påverkas också av antalet informanter och för att uppnå en högre reliabilitet och 
i högre utsträckning kunnat generalisera resultatet hade ett större antal informanter kunnat 
intervjuas.  

 

Resultatdiskussion 
 

I denna del diskuteras resultaten i förhållande till tidigare forskning och utifrån studiens två 
frågeställningar.  

 

Vad anser lärarna att ett språkutvecklande arbetssätt är?  
 

De lärare jag intervjuat har samtliga fått föreläsningar och haft studiedagar kring 
språkutvecklande arbetssätt de två senaste åren, på den skola de arbetar på just nu. De har 
därmed någon form av utbildning inom ämnet, men ingen av dem har någon formell utbildning 
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i det. Ingen av lärarna har tidigare kommit i kontakt med detta arbetssätt, varken på tidigare 
arbetsplatser eller under utbildningen. De har varierande erfarenheter av att testa och använda 
språkutvecklande arbetssätt i sin undervisning men samtliga anser att de borde göra mer av det 
eller fortsätta som nu. De är även överens om att de borde få mer fortbildning i språkutvecklande 
arbetssätt och känner att de bara har påbörjat lite smått än så länge.  

Gemensamt för de fyra lärarna är att de vet att språkutvecklande arbetssätt är något som behövs 
i alla ämnen och som tas upp i styrdokumenten. Att språket bör vara grunden i undervisningen, 
inte bara för flerspråkiga elever (Hajer och Meestringa, 2010). I resultatet framkommer att 
lärarna inte gör någon skillnad på elever som har ett annat modersmål än svenska och de elever 
som har svenska som modersmål när de planerar och genomför sina lektioner. Lärarna har insett 
att alla elever gynnas av ett språkutvecklande arbetssätt.  

Ingen av lärarna beskriver språkutvecklande arbetssätt som ett tillvägagångssätt eller metod 
men de är överens om att eleverna ska ges möjligheter till att utveckla språket, i både tal och 
skrift, i samtliga ämnen, och att det är en grund för att nå framgång i ämnet.  I resultatet 
framkommer det att informanterna bland annat uttrycker att språkutvecklande arbetssätt handlar 
om att ge stöd och att använda språket som en levande del av undervisningen för att få ett djup 
i ämnet och det stödjer teorin som Hajer & Meestinga (2010) tar upp. De skriver om att när 
både ämnesinnehåll och språkarbete sker parallellt får ämnet ett djup.  

Vidare framkommer i resultatet att lärarna anser det vara viktigt att arbeta med ämnesspecifika 
ord och uttryck i sina respektive ämnen. Detta kan tydligt kopplas till Skolverket som i sitt 
diskussionsunderlag för lärare i grundskolan skriver att det är lärarens uppgift att bli bekant 
med det ämnesspecifika språket och att lektionerna bör innehålla ett medvetet fokus på 
utvecklingen av ordförrådet i ämnet. Skolverket menar även att det är lärarens uppgift att 
uppmuntra eleverna att till att använda ämnesspecifika ord och uttryck och enligt vad som 
framkommit i resultatet är de intervjuade lärarna medvetna om detta och arbetar medvetet med 
språket i sina respektive ämnen.  

Alla fyra intervjuade lärare pratar om någon typ av interaktion i undervisningen. Det är inte 
någon som nämner föreläsningar utan istället framkommer arbetssätt som basgrupper, 
smågrupper, pardiskussioner och gemensamma reflektioner i helklass. Att interaktionen är 
viktig framkommer alltså i resultatet och det är något som Hattie (2012) tar upp. Hattie (2012) 
skriver om framgångsfaktorer som är gynnsamma för inlärning nämner att det är viktigt att ge 
utrymme för diskussioner och att låta eleverna interagera kring texter. Hög elevaktivitet, 
motivera genom att utgå från elevernas förkunskaper och att uppmärksamma textens specifika 
ordförråd är också något som framkommer i resultatet och som stämmer överens med Hatties 
framgångsfaktorer. Lärarna beskriver att ett språkutvecklande arbetssätt är att prata om och 
lyfta fram språket i ämnet. 
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Hur används språkutvecklande arbetssätt i undervisningen? 
 

Samtliga lärare tillämpar på något sätt språkutvecklande arbetssätt i sin undervisning. Någon 
arbetar med lässtrategier, någon med cirkelmodellen och övriga med ord och begreppsinlärning. 
Eleverna får språklig stöttning kontinuerligt under lektionens gång och ges möjlighet att 
använda modersmålet för att befästa sina kunskaper. Dessutom ges eleverna tillfällen att 
samarbeta med andra elever på olika sätt, ibland i smågrupper, ibland genom bas- och 
expertgrupper och ibland med närmsta bänkkamrat. Studien visar att de fyra Informanterna i 
någon grad använder språkutvecklande arbetssätt.  

Flera av ämnena som finns med i studien är ämnen som har ett skolspråk som ligger långt ifrån 
vardagsspråket. Lindberg (2007) skriver att läraren måste hjälpa eleverna att fördjupa sig i 
ämnet och således även det ämnesspecifika språket. I resultatet framkommer att lärarna arbetar 
med ämnesspecifika ord och uttryck på flera sätt och därmed arbetar i enlighet med Lindbergs 
teori. Genom att arbeta med förförståelse och vardagskunskaper så befäster de nya ord och 
uttryck som är ämnesspecifika. I1 berättar om hur han låter elever med samma modersmål 
hjälpa varandra att översätta och befästa orden, hur han kopplar ihop rätt verktyg med rätt ord 
genom lek samt att han påbörjat arbetet med att göra en ordbok med allt material som finns i 
labbet. En annan informant gör begreppslistor till varje nytt moment och låter sedan eleverna 
både skriftligt och muntligt öva på dem. Att nöta in ord genom lek är ett sätt som I3 använder 
som metod. I resultatet framkommer hans lekar genom Socrative och leken som heter ”Dörren”. 
Allt detta speglar det som Lindberg (2007) framhäver som viktigt, och som nämnts ovan, för 
att nå skolframgång.  

En annan viktig aspekt som lyfts fram i resultatet är när I4 berättar om ords olika betydelser i 
olika sammanhang. Han berättar om eleverna inte bara får ordets tekniska betydelse utan att de 
även får lära sig vad ordet har för betydelse i vardagen. Detta är också något som Lindberg 
(2007) skriver om och menar att det kan vara särskilt viktigt för andraspråkselever som ofta 
bara har en betydelse av ordet och som ännu ej kommit lika långt som övriga när det gäller 
skolspråket. Lindberg menar även att läraren behöver stötta sina elever även i de vardagliga 
orden som ändrar betydelse beroende på kontexten. Detta visar att den här läraren arbetar 
språkutvecklande med ord och begrepp.  

Vidare visar resultatet att framför allt en av lärarna arbetar med explicit undervisning och 
cirkelmodellen (Löthagen, m.fl., 2012). Vanligtvis beskrivs cirkelmodellen utifrån skrivande, 
att ge struktur och tydlighet för en viss textgenre. Här kopplar läraren ifråga det till den metod 
han kallar ”visa-öva-pröva”  där han arbetar med praktiska moment utifrån samma 
undervisningsmodell.  Först visar han hur det går till, sedan får eleverna öva tillsammans och 
läraren knyter en teoridel till det praktiska arbetet. Eleverna får både muntligt, praktiskt och 
ibland även skriftligt öva på hur man till exempel bygger en högtalare. Under detta moment får 
eleverna även öva på hur man skriver en manual samt de ord och uttryck som hör till. 
Avslutningsvis får eleven på egen hand göra den praktiska delen och redovisa muntligt och/eller 
skriva manualen. Enligt Stehagens (2014)  fyra faser av cirkelmodellen så byggs denne lärares 
”visa-öva-pröva” upp enligt ungefär samma princip.  
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Resultatet visar även att ytterligare en av informanterna, I3, använder sig av explicit 
undervisning när de tar sig an en svårbegriplig text. Han använder basgrupp/expertgrupp som 
en metod i undervisningen. Denna metod hjälper eleverna, i det exempel läraren beskriver, att 
sätta sig in i ett större textsammanhang. Eleverna fick sätta ord på det som behövde läras in och 
tillsammans kunde de ställa frågor till texten. Detta resultat kan kopplas ihop med Gibbons 
(2010) tankar om förförståelse och hur man hjälper elever med läsförståelsestrategier. Genom 
att diskutera innehållet, genom att återberätta och genom att sammanfatta hjälper lärare och 
elever varandra att på djupet förstå texten.  

 

Avslutande diskussion 
 

Den aktuella skolan har haft som uttalat mål att arbeta med språkutvecklande arbetssätt och 
detta förefaller också ha haft påverkan på resultatet. Trots att de intervjuade lärarna fått 
kompetensutveckling i språkutvecklande arbetssätt och trots att skolan de alla arbetar på haft 
det som sitt fokusområde i snart två år tenderar lärarna att vara försiktiga med att säga att de 
arbetar språkutvecklande och ingen av dem benämner någon specifik metod. Det kan delvis 
bero på att de inte anser sig ha fått tillräckliga kunskaper eller erfarenheter inom området, delvis 
på att de inte vill framhäva sig själva. Att ingen av lärarna namnger någon specifik metod när 
de berättar om hur de arbetar kan även bero på att de vill känna sig fria att blanda metoder och 
tankesätt utan att bli för enkelspåriga. Min uppfattning är ändå att lärarna är öppna och att de 
har ett nyfiket intresse och förhållningssätt till att förbättra sin undervisning för att tillgodose 
de olika behoven hos eleverna.  

Av resultaten går inte att utläsa att lärarna har ett gemensamt tänk kring hur skolans arbete med 
språkutvecklande arbetssätt ska gå till. Undervisningen präglas av den aktuelle lärarens eget 
intresse i språkutvecklande arbetssätt. Någon har fokuserat på orden, någon annan på läsningen. 
Samtidigt verkar den explicita kunskapen om språkutvecklande arbetssätt finnas hos alla fyra 
informanter.  

Tre av de fyra lärarna som deltog i studien undervisar i något praktiskt yrkesinriktat ämne. I 
resultatet framkom ingen större skillnad mellan dessa tre och den fjärde läraren när det gäller 
de två frågeställningarna i studien. De har alla kunskap om språkutvecklande arbetssätt och är 
på väg att utveckla undervisningen därefter. En av lärarna, I1, uttrycker vid ett tillfälle en 
frustration över att inte hinna med, att han begränsas av arbetssättet för att det kräver tid. 
Eftersom språkutvecklande arbetssätt handlar om ett förhållningssätt borde lärarna så 
småningom uppleva att det istället tillför kvalitet till undervisningen.  

I den här studien stod det klart vad dessa yrkeslärare uppfattar att ett språkutvecklande arbetssätt 
är. I detta fall visade resultatet att ord och uttryck var det som fick mest fokus. Tidigare studier 
har visat att yrkesprogram på gymnasieskolor tenderar att inte arbeta språkutvecklande men den 
här studien visade annat resultat. Det går dock tyvärr inte att få en heltäckande bild av hur det 
generellt ser ut på yrkesutbildningar då detta var en studie av fyra lärare på ett gymnasium i 
mellersta Sverige där skolan som valdes ut uttryckt att ett av deras fokusområden var just 
språkutvecklande arbetssätt.  
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Förslag på vidare forskning 
 

Med min undersökning som bas vore det intressant att forska vidare. Den här undersökningen 
baseras på fyra lärare som arbetar på ett yrkesinriktat gymnasieprogram och det skulle vara 
intressant att ha ett större urval av lärare men med samma utgångspunkt. Att komplettera detta 
med klassrumsobservationer för att se hur lärare konkret arbetar på språkutveckling i 
klassrummet vore intressant. Det hade även varit spännande att sammanställa en fokusgrupp 
med de intervjuade/observerade lärarna där de fått diskutera utifrån de frågeställningar jag hade. 
Jag tror att det hade gett ett större djup i undersökningen.  
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Bilagor 
 

Information om intervju inför examensarbete 
 

Hej!  

Jag studerar svenska som andraspråk på Högskolan i Dalarna och skriver en uppsats i ämnet. 
Uppsatsen kommer att handla om språkutvecklande arbetssätt, eller språkinriktad undervisning 
som det också kallas, och jag vill veta mer om hur det används av yrkeslärare. Jag vill gärna ta 
del av den kunskap du besitter och du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 
Det vore tacksamt om du kunde tänka dig att dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter 
via en intervju.   

Jag vill undersöka vad yrkeslärare uppfattar att ett språkutvecklande arbetssätt är i sitt 
undervisningsämne samt hur yrkeslärare uppfattar att de använder ett språkutvecklande 
arbetssätt i ämnet.  

I detta studiesammanhang kommer totalt fyra yrkeslärare att intervjuas. Urvalet har skett 
slumpmässigt. Jag har fått en lista på samtliga yrkeslärare på skolan och sedan har du 
slumpmässigt valts ut.  Intervjun förväntas ta 20–30 min. Tid och plats kommer vi tillsammans 
överens om. För att materialet ska kunna bearbetas kommer intervjun kommer att spelas in. När 
uppsatsen godkänts kommer det inspelade materialet att raderas. Den som läser uppsatsen 
kommer inte att kunna koppla det som sägs till dig utan det som sägs under intervjun kommer 
att avidentifieras. All information kommer att hanteras på ett konfidentiellt sätt och bara 
användas för denna uppsats.  

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande 
utan närmare motivering. Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid 
Högskolan Dalarna.  

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga.  

 

Västerås 2018-12-01 

 

Angela Massaro Rörbrink 

Tel.nr.  

mailadress 

 

Lena Perrault 

mailadress 
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Intervjuguide 
 

Berätta kortfattat om dig själv och din yrkesroll. 

 

Vad är ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för dig? 

 

Hur arbetar du språk- och kunskapsutvecklande? Ge gärna konkreta exempel. 

 

Vilka möjligheter ser du med ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt? 

 

Kan du ge exempel på skillnader som ditt språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt skapat för 
att göra eleverna mer språkligt aktiva under dina lektioner? 

 

Hur kan elevernas studieresultat påverkas av detta arbetssätt?  

 

Finns det något mer du skulle vilja tillägga?  
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