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Sammanfattning  

Syftet var att undersöka vilket språkligt ansvar lärare i natur- och 
samhällsvetenskapliga ämnen tar i undervisningen, och i vilken utsträckning, samt 
vilka språkutvecklande arbetssätt som de använder sig av. Informanterna, sju till 
antalet, som deltog i den kvalitativa intervjubaserade undersökningen är verksamma 
behöriga lärare i natur- respektive samhällsvetenskap i år 7-9  vid en svensk skola.   
  
Resultaten som framkom visar att lärarna i undersökningen anser att de arbetar 
språkutvecklande i stor omfattning men samtidigt att de inte räcker till för elevernas 
behov. De arbetssätt som lärarna använder sig av har de själva arbetat fram men de 
uppger att de saknar fortbildning i arbetssätt som enligt forskning antas gynna 
elevernas lärande. Språkutvecklande arbetsätt som lärarna använder sig av är: praktisk 
tillämpning och vardaglig anknytning till ämnet, ämnesordlistor, begrepp och 
resonemang förklaras, hjälpmeningar för att få igång och stötta skrivandet, hjälp med 
att formulera skriftligt och genom att utgå från vardagsspråk och utveckla till 
skolspråk. 
 

Nyckelord: språkutvecklande arbetssätt, andraspråkselever, naturvetenskap, 
samhällsvetenskap, ämnesspråk, svenska som andraspråk 
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1 INLEDNING 
Hela världen har krympt genom vår ständiga digitala uppkoppling. Restiden till andra 
sidan jordklotet räknas i timmar och när vi öppnar dörren och ser människorna på 
gatan utanför är det svårt att avgöra i vilket land vi befinner oss eftersom hela 
tillvaron blir mer och mer internationell. Hela det svenska samhället har förändrats 
mycket de sista årtiondena. Förändringar i vilka språk som talas i landet och även hur 
de används. Den digitala tekniken ställer andra krav på litteracitet och här talar man 
ofta om (Wedin 2006) ett vidgat textbegrepp och multimodalitet. Multimodala texter 
förekommer (Skolverket 2012b:53) i de natur- och samhällsvetenskapliga ämnena 
och förutsätter kunskaper för att läsas och tolkas. Utöver de nya kunskaper som 
krävs behöver elever (Skolverket 2013) fortfarande kunna läsa och skriva. Alla elever 
får inte med sig det som en naturlig färdighet eller aktivitet hemifrån beroende på 
bakgrundsfaktorer som hör ihop med föräldrarnas utbildning. Elever med ett annat 
modersmål än svenska har enligt Nauclér (2013:460ff) ofta föräldrar med en lägre 
utbildningsnivå än svenska modersmålstalare samtidigt som de enligt Sellgren (2011) 
har dubbla uppgifter när de både ska lära sig ett nytt språk och lära in 
ämneskunskaper på det nya språket. Många andraspråkselever måste lära sig andra 
ämnen på ett språk som de ännu inte behärskar fullt ut och behöver därför möta en 
språk- och kunskapsutvecklande undervisning. I Skolverket (2012b:10) skrivs att en 
språk- och kunskapsutvecklande undervisning gynnar alla elever men är essentiell för 
de flerspråkiga.  
 
Krav på tal- och skriftspråklig förmåga återfinns i alla ämnen och krävs för att kunna 
utveckla de ämnesspecifika förmågor som enligt kunskapskraven ställs på eleverna. 
Konsekvensen av det blir att alla lärare ska medverka till elevernas språkutveckling 
(Skolverket 2012a:10f, 17f, 2011). Den ökade mångfalden av elever ställer dessutom 
andra krav på lärare idag då de förutom att behärska sina ämnen även förväntas 
behärska att undervisa elever med varierande kunskaper i det svenska 
undervisningsspråket. Skolinspektionen har upptäckt att undervisningen är bristfällig 
för flerspråkiga elever och menar att det är en följd av att många lärare saknar 
kunskaper om elevernas bakgrund och kunskapsnivå. Lärarna saknar enligt 
skolinspektionen kunskaper om arbetssätt som gynnar elevernas lärande (Skolverket 
2012b:9). 
 
Mina egna erfarenheter som lärare och som lärarkandidat under verksamhetsförlagd 
utbildning är desamma som skolinspektionens forskningsredovisning ovan och ligger 
till grund för min undersökning.  

 

1.1Syfte och frågeställning 
Mot bakgrund av egen erfarenhet och att språket är alla ämnens gemensamma ansvar 
(Skolverket 2011) var syftet med uppsatsen att undersöka vilket språkligt ansvar 
lärare i natur- och samhällsvetenskapliga ämnen tar i undervisningen, och i vilken 
utsträckning, samt vilka språkutvecklande arbetssätt som de använder sig av. 
Frågorna nedan har använts för att precisera syftet: 
 

 Är lärare i natur- och samhällsvetenskapliga ämnen medvetna om sitt 
språkliga ansvar och hur tolkar de i så fall det? 

 I vilken omfattning anser sig lärare i natur- och samhällsvetenskapliga ämnen 
arbeta språkutvecklande? 
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 Vilka arbetssätt använder lärare i natur- och samhällsvetenskapliga ämnen sig 
av för att arbeta språkutvecklande? 

 

1.2 Bakgrund 
Avsnittet har disponerats i syfte att redogöra för de teoretiska utgångspunkter som 
kommer att användas för att analysera det insamlade materialet och besvara studiens 
frågeställning. 

 
1.2.1 Språk 
Språket har en central roll i våra liv och är en förutsättning för vårt livslånga lärande, 
där det är vårt främsta tankeverktyg. Behärskande av det svenska språket är en 
förutsättning för att nå skolframgång. Mariana Sellgren (2011) synliggör i sin 
licentiatsuppsats att elever med ett annat modersmål än svenska ställs inför dubbla 
uppgifter när de förutom att lära sig ett nytt språk ska inhämta kunskaper på det nya 
språket, vilket även påpekas i Skolverkets rapport (2012b:9). Åsa af Geijerstam 
(2006:15) påpekar i sin doktorsavhandling att skolspråket, beroende på elevers 
språkliga bakgrund, även kan innebära svårigheter för elever med svenska som 
modersmål. Pauline Gibbons (2010a:30) förtydligar att skolspråket dessutom ser 
olika ut för olika ämnen och kräver olika litterata förmågor.  
 
Jim Cummins (2000:71) uppmärksammar stora skillnader mellan såväl vardagsspråk 
som skolspråk och mellan olika ämnen, i synnerhet natur- och samhällsvetenskapliga 
ämnen.  Vardagsspråket, som ligger till grund för skolspråket, är personligt, konkret 
och till stor del talat medan skolspråket är mer abstrakt, mer explicit och till stor del 
skriftbaserat. 
 
Språkets centrala roll i våra liv uttrycker Lev Vygotskij (1980:78) så här:  

 

Språkets struktur representerar inte bara en enkel avspegling av tankens 
struktur. Man kan därför inte heller hänga språket över tanken som en 
färdigsydd klänning. Språket tjänar inte som uttryck för en färdig tanke. 
En tanke som omsätts i ett språk omstruktureras och förändras. Tanken 
uttrycks inte i ordet – den förlöper i ordet. 

 
Inhämtande av kunskaper och utvecklande av förmågor i ämnen där redan språket i 
sig utgör ett hinder är naturligtvis svårt och förutsätter ett språkligt ansvar över 
ämnesgränser och i alla ämnen (Skolverket 2012b:54f). I skolans uppdrag, i Läroplan 
för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, understryks språkets roll som vårt 
främsta redskap för lärande: 
 

Språk lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika 
möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina 
möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga 
förmåga. 

  (Skolverket 2011:9) 
 

Elever i dagens skola har en komplex mångfald sett till språk, etnicitet, klass och kön 
enligt Lindberg & Hyltenstam (2012:40). De menar att det ställer förändrade krav på 
alla lärare som språk- och kunskapsutvecklare. Det leder till att flerspråkiga elevers 
språk- och kunskapsutveckling inte kan betraktas som enbart en angelägenhet för 
lärare i svenska som andraspråk och modersmål. När det gäller läsförmåga, betonar 
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professor Caroline Liberg, (2013) är det en förutsättning för att utvecklas i alla ämnen 
och inte bara i svenskämnet.  

1.2.1.1 Ämnet svenska som andraspråk  

Enligt skollagen (SFS 2010) har alla elever rätt till skolgång och då med hänsyn tagen 
till enskilda och olika behov. Läroplanen (Skolverket 2011) reglerar undervisningens 
innehåll där även svenska som andraspråk sedan 1995 utgör ett skolämne med 
centralt innehåll och kunskapskrav.  
 

Professor Inger Lindberg (2005:47) skriver att många forskare anser att interaktion 
har en central betydelse även för andraspråksutvecklingen. Andraspråkselever har 
dubbla inlärningsprocesser och arbetsbördor då de förutom att lära sig ett språk 
samtidigt ska lära sig andra ämnen på det nya språket. Ämnet svenska som 
andraspråk syftar till utvecklande av många olika förmågor och är komplext eftersom 
det har en stor spännvidd. Syftet för undervisningen i svenska som andraspråk är 
(Skolverket 2011:239): 
 

Undervisningen ska ge eleverna rika möjligheter att kommunicera på 
svenska utifrån sin kunskapsnivå, utan att ställa för tidiga krav på språklig 
korrekthet. […] Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att 
läsa och skriva på svenska. 

 

Bergman m.fl. (1992:66f), anser att i ämnet svenska som andraspråk tränas det 
svenska språket, men för kunskapsinhämtning i natur- och samhällsvetenskapliga 
ämnen behövs ämnesspecifika språkkunskaper. De skriver vidare att utveckling av 
såväl språk som tanke förutsätter ett samarbete mellan lärare i svenska som 
andraspråk och respektive ämneslärare. De betonar att lärare som undervisar elever 
med svenska som andraspråk måste visa […] ”lyhördhet för vad som är 
språksvårigheter och vad som är brister i förståelse av begrepp och sammanhang.” 
Bergman m.fl. (1992:72) anser att kontinuerlig fortbildning av ”alla lärare som arbetar 
med andraspråkselever” borde vara angeläget för skolors ledning.  

1.2.1.2 Andraspråkinlärning och flerspråkighet 

Ingegerd Enström (2010:27ff) skriver, i sin bok Ordens värld Svenska ord – struktur och 
inlärning, att en stor del av ansvaret för att bygga upp ordförrådet ligger på inläraren 
eftersom läraren i sin undervisning inte har möjlighet att behandla allt. Hon ger även 
exempel på ordbildningsövningar och strategier för att förstå ords betydelse. Ords 
betydelse kan bl.a. härledas genom släktskap, nedbrytning i morfem och 
genrekunskaper, d.v.s. ämnesrelaterade ord. Morfem är ett språks minsta 
betydelsebärande enhet. Att lära på sitt andraspråk och hur man lär sig på sitt 
andraspråk är viktigt för andraspråksinlärare som har dubbla lärprocesser och ont om 
tid att hinna ifatt jämnåriga svenska modersmålstalande klasskamrater 
kunskapsmässigt.  
 
Bergman m.fl. (1992:82f) skriver att det är arbetssätt och inte ämne som är avgörande 
för språkutvecklingen och anger tron på elevernas förmåga och intellektuella 
stimulans som central för framgång. Författarna anser att: ”Språkutveckling och 
tänkande/inlärning måste gå hand i hand för att lyckas. Språkinlärning sker genom 
meningsfull kommunikation.” (Bergman m.fl. 1992:109).  
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Man talar idag ofta om det vidgade textbegreppet och avser då förutom det skrivna 
och talade ordet, bild, film och ljud. I läroplanen (Skolverket 2011) betonas läs- och 
skrivförmågans betydelse för inlärning av andra ämnen, medvetenhet om att elevers 
språkutveckling är alla ämnens gemensamma ansvar samt att olika ämnen förutsätter 
olika kunskaper om texter. I Skolverket (2014:4f) tydliggörs att ämnesspecifik och 
språkutvecklande undervisning baserad på interaktion och språklig stöttning gynnar 
alla elever men är en nödvändighet för flerspråkiga elever. I sammanhanget betonas 
lärarens behov av ämnesspråklig medvetenhet och dennes kontinuerliga utveckling 
och analys av ämnesspråket. 
 
Även ett integrerat arbetssätt måste fokusera på uttal, stavning och grammatik. 
Gibbons (2010b:178f) anger tre principer att ha i åtanke: Att gå från helheten till 
delarna, att gå från innehåll till form samt att gå från det kända till det okända och 
tillbaka igen efter varje princip. Hon menar att arbetssättet jämställer vikten av 
grammatik, stavning och uttal som likvärdiga studieobjekt i arbetet med att både lära 
sig via språket och göra sig förstådd på språket. Vidare framför hon att de 
språkutvecklande aktiviteterna bör skifta mellan att lära via språket och omvänt; det 
vill säga lära om språket.  
 
Läsförmågan på ett barns förstaspråk framhålls av Cummins (2000:57ff) som en av 
de viktigaste faktorerna för framgångsrik läsinlärning på andraspråket. Cummins 
uppmärksammar skillnader mellan vardagsspråk (BICS - Basic interpersonal 
communicative skills ) och akademiskt språk (CALP - Cognitive academic language proficiency) 
och att det tar tid att utveckla ett akademiskt språk på sitt modersmål men ännu 
längre tid på sitt andraspråk. Akademiskt språk benämns även skolspråk på svenska. 
Cummins syfte är att uppmärksamma lärare på skillnaderna i BICS och CALP för att 
varna för integrering av andraspråkselever i ordinarie undervisning på grund av att de 
uppnått talmässigt ytflyt i andraspråket. Med ytflyt menas att talspråket kan låta 
korrekt men ha brister i förståelse och djup. Ytflytet utgör bildlikt talat bara toppen 
på ett isberg. Isbergsmetaforen brukar användas för att illustrera förhållandet mellan 
BICS och CALP där vardagsspråket är synligt över ytan medan det akademiska 
språket, som finns under ytan, inte är direkt synligt men utgör en förutsättning för 
studier (figur 1). 
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Figur 1. BICS och CALP ”Isbergsmetaforen” (Fritt efter Cummins 2004) 
 
 
Även Mary J. Schleppegrell (2004:73f) pekar på skillnader i vardagsspråk och 
akademiskt språk. Hon skriver att själva språket är centralt i meningsskapandet i 
skolan och eftersom skolspråket är organiserat på ett annat sätt än vardagsspråket 
bygger lärandet på att utveckla och att utnyttja dessa språkliga resurser på nya sätt. 
    
Goda kunskaper i det egna modersmålet är en förutsättning för kunskapsutveckling 
och ett viktigt stöd för andraspråkslärandet. Collier & Thomas (2004) studie visar att 
kombinationen av undervisning i modersmålet och i andraspråket under hela 
skoltiden är den enskilt mest avgörande framgångsfaktorn för andraspråkselevers 
skolframgång.  
 

1.2.2 Ämnesrelaterat språk 
Mycket skolspråk är ämnesrelaterat vilket medför att elever behöver behärska flera 
litteraciteter. I ämnesrelaterad litteracitet ingår läsande, skrivande och litterat tal. Det 
senare, enligt Gibbons (2010a:31f) för att kunna föra explicita resonemang i ämnet 
och där kunna använda språket med exakthet. Hon anser att explicit och medveten 
litteracitetsundervisning är en förutsättning för utveckling av andraspråkselevers 
litteracitet inom ramen för den ordinarie verksamheten. I en explicit 
litteracitetsundervisning tydliggörs hur man läser, skriver och talar i det specifika 
ämnet, vilket gynnar alla elever. Hon kritiserar många ämneslärares inställning genom 
att hänvisa till Langer och Applebee (1988) och skriver: ”Som andraspråkslärare vet, 
är många ämneslärare tyvärr ovilliga att lägga tid på elevernas litteracitet. Istället 
tycker de att detta är andraspråkslärarens uppgift” (2010a:32). Pia Nygård Larsson 
påpekar i sin doktorsavhandling (2011) språkets stora betydelse i 
ämnesundervisningen liksom dess betydelse för olika elevgruppers skolframgång. 
Geijerstam (2006:127) framhåller att det krävs ett aktivt arbete av eleverna för att ta 



 

6 
 

sig in i de olika skolämnena eftersom de språkligt skiljer sig från vardagsspråket. 
Litteracitet i sig behöver inte vara ämnesrelaterat men olika skolämnen ställer olika 
krav på litteracitet. Cummins (2000:71) anser att natur- och samhällsvetenskapliga 
ämnen är språkligt svåra för många elever eftersom ämnesspråket är akademiskt 
specialiserat. 
 

1.2.2.1 Naturvetenskapligt ämnesspråk 
Ämnesspråket i naturvetenskapliga ämnen är abstrakt, dekontextualiserat och ofta 
nominaliserat. Ett dekontextualiserat språk är sammanhangsoberoende och ett 
nominaliserat språk innebär att texten är mer tät och informationsrik genom att verb 
och adjektiv omvandlats till substantiv. Som exempel på nominalisering kan ”snön 
smälte” nominaliseras till ”smältande snö”. Ämnesundervisningen i 
naturvetenskapliga ämnen förutsätter kunskaper om olika uttrycksformer som 
tabeller, diagram, symboler mm samt kunskaper i hur man läser multimodala texter. 
(I multimodala texter kombineras olika textslag). Naturvetenskapliga begrepp är 
generella, abstrakta, hierarkiskt ordnade och relaterade till samband. Eleverna 
förväntas återberätta experiment, beskriva, klassificera, förklara processer, utreda och 
analysera mm. Språket i naturvetenskapliga texter är ofta komplext och akademiskt 
skrivet, det vill säga opersonligt och informationstätt. När vardagligt språk används i 
ämnet representerar det en annan innebörd och får på så sätt en dubbel betydelse 
som kan vara svår att förstå (Skolverket 2012b:52ff). 

1.2.2.2 Samhällsvetenskapligt ämnesspråk 

Det ämnesspecifika språket i samhällsvetenskapliga ämnen utmärks av narrativa, 
redogörande, förklarande, diskuterande och utredande genrer. För detta krävs 
kunskaper om att tolka och värdera strukturer och fenomen. Även i de 
samhällsvetenskapliga ämnena förutsätts förståelse av specifika uttryck. Ämnena 
ställer krav på elevernas skriftliga uttrycksförmåga och deras läsförmåga för att 
behärska, att ta till sig och kritiskt tolka de abstrakta och generaliserande texterna 
(Skolverket 2012b:54ff). Magnusson (2008:25) menar att det förutom ämnets 
tekniska vokabulär används metaforer som inte behöver vara självklara för alla elever, 
som exempel nämns: ”flaskhals, nedförsbacke och kurva.” 
 

1.2.3 Språkutvecklande arbetssätt - språkinriktad 
undervisning 
Maaike Hajer och Theun Meestringa (2014:12) skriver: ”En språkinriktad 
undervisning innebär att eleverna lär sig att använda det ämnesspecifika språket 
muntligt och skriftligt.” Inger Lindberg skriver i sitt förord i Hajer & Meestringa 
(2014:9f) att: ”Språket är nyckeln till skolframgång.” Lindberg skriver att elever som 
hemifrån är vana vid ett litterärt språk, som i stort överensstämmer med skolans, har 
fördel av det i skolarbetet. Andra elever, såväl de med svenskt modersmål som 
flerspråkiga med annat modersmål, som saknar den erfarenheten behöver mer 
explicit undervisning i skolspråket. Hon menar vidare att utgångspunkten i en 
språkinriktad undervisning är att kunskapsutveckling, oavsett ämne, sker via språket. 
Språket är grunden för lärandet och tänkandet.  
 

Språkinriktad undervisning inom alla ämnen är en didaktik där de 
ämnesmässiga målen och språkfärdighetsmålen är explicita. 
Undervisningen mot dessa mål är kontextrik, full av rika möjligheter till 
interaktion och innehåller språklig stöttning. 
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(Hajer & Meestringa 2014:11) 

 

Det finns en skillnad mellan språkundervisning, som avser undervisning i språk, och 
språkinriktad undervisning, som avser språk i undervisning. Språkundervisning 
menar Hajer & Meestringa (2014:17ff) fokuserar på språket och dess situerade 
användning i olika muntliga och skriftliga genrer. Exempel på språkundervisning är 
undervisning i moderna språk som franska, tyska och spanska. Språkinriktad 
undervisning syftar till att integrera språkliga aktiviteter i ämnesundervisningen, där 
varje ämne har sitt ämnesrelaterade språk och sin terminologi. Exempel på 
språkinriktad undervisning är undervisning i ämnesspecifika begrepp. Genom 
integrerande av språk- och ämneslärande i realistiska språkliga aktiviteter blir 
ämnesundervisningen språkutvecklande. Utvecklande av ett metaspråk; ett språk för 
att tala om språk, med eleverna anför Gibbons (2010a:104f) som ett verktyg för 
synliggörande av språket. På så sätt delas det språkliga ansvaret i linje med vad 
Skolverket (2011) föreskriver mellan språk- och ämneslärare och ett gemensamt 
språkligt ansvar tas. 
 
John Polias skriver i sitt förord i Johansson & Ring (2012:10): ” All teachers are 
language teachers.” Innebörden i Polias ord är att alla lärare bör se sig själva som 
språklärare. Han menar vidare att alla lärare tillsammans kommer att förbättra 
inlärningen för alla sina elever genom att arbeta utifrån den förståelsen. 

1.2.3.1 Sociokulturellt perspektiv på lärande 
Den ryske psykologen Vygotskij (1999:7f) utvecklade genom teoretiska och 
experimentella studier en didaktisk teori om språkets och tänkandets inbördes 
utveckling. Det sociokulturella perspektivet uttrycker omvärldsmediering genom 
användande av olika redskap i olika aktiviteter. Sättet att se på kunskapsprocessen 
som en mediering utvecklades av Vygotskij. Med mediering avses människans 
förmåga att förmedla kulturella budskap med hjälp av redskap, inom det 
sociokulturella perspektivet ofta benämnt artefakter. Skrivkonsten är ett exempel på 
en sådan artefakt. Vygotskij (1999:7) menade att det som skiljer människans psyke 
från djurens är förmågan att använda verktyg ”för att tolka och konstruera sin 
föreställningsvärld.”  
 
Vygotskij utförde mängder av undersökningar som behandlade problemet inlärning 
och utveckling. Syftet var att undersöka det ömsesidiga sambandet mellan inlärning 
och utveckling i skolarbetet och målet: […] ”var att upptäcka och belysa olika sidor 
av inlärningens och utvecklingens problem”. De områden som undersöktes var: 
”barnens inlärning av läsning och skrivning, grammatik, aritmetik, naturkunskap och 
samhällskunskap.” Utifrån undersökningarna framkom skillnader mellan talspråklig 
och skriftspråklig utveckling. Vygotskij delade in barns utveckling i olika stadier och 
kom bland annat fram till att det under vissa utvecklingsstadier utvecklingsmässigt 
skiljer 6 till 8 år i lingvistisk ålder mellan tal- och skriftspråk hos samma individ. 
Förklaringen till varför barnens skriftspråkliga utveckling ligger så långt efter deras 
talspråkliga är att processerna är väldigt olika. Skriftspråkets speciella språkliga 
funktion, som kräver hög abstraktionsnivå, är en förklaring till det. En annan att 
skriftspråket är ett sorts inre språk som tänks och inte hörs. Svårigheten i att lära sig 
skriva menar Vygotskij ligger i att behärska förvandlingen av det tysta och tänkta 
språket till skrift (1999:314ff).  
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Vygotskijs undersökningar ledde fram till vetskapen om att barns utveckling sker 
genom en kombination av inlärning och samarbete. Genom samarbete, interaktion, 
med en vuxen menade han att barnets förmåga kan höjas till en högre intellektuell 
nivå. Det genom interaktion utvecklingsbara utrymmet benämndes den närmaste 
eller den proximala utvecklingszonen (1999:332f). ”Med andra ord är det så att det 
som barnet idag kan göra i samarbete kommer det imorgon att kunna göra 
självständigt.” (Vygotskij 1999:333). Det sociokulturella perspektivet på lärande, som 
Vygotskij anses vara upphovsman till, är det som rådande läroplan (Lgr 11) vilar på. 
 

1.2.3.2 Stöttning  

Begreppet stöttning innebär att en inlärare får stöd genom vägledning, av exempelvis 
en lärare, i inlärningsprocessen och på så sätt når längre med stöd än vad som skulle 
ha varit möjligt att nå på egen hand. Stöttning är förknippat med teorin om lärandet 
inom den proximala utvecklingszonen som är beskrivet ovan.  
 
Cummins (2000:57ff) menar att andraspråksinlärare behöver individuell undervisning 
av utbildade lärare som är insatta i deras behov och bakgrundserfarenheter. Han 
utarbetade en fyrfältsmodell (Figur 2) där den kognitiva, tankemässiga, respektive den 
kontextuella, situationsberoende,  aspekten ses som två oskiljbara kontinuum. 
Kontinuumen, områdena, bildar fyra kvadranter. I kvadrant 1 krävs förmågor för att 
exempelvis kunna föra vardagliga samtal vilka utvecklas relativt snabbt hos 
andraspråkselever. I kvadrant 2 och 3 krävs förmågor som tar längre tid att utveckla 
och kräver stöttning och pedagogiska insatser från läraren. Cummins fyrfältare är 
utformad med syfte att identifiera i vilken utsträckning andraspråkselever kan lyckas 
med att klara de kognitiva och språkliga krav som ställs på dem då de förväntas 
inhämta samma kunskaper på sitt andraspråk som förstaspråkseleverna på sitt 
förstaspråk. Modellen är tänkt som ett planeringshjälpmedel för skoluppgifters 
eventuella svårigheter och reflektioner över lämpliga språkutvecklande arbetssätt.  
 
Lärares relationer till och sätt att se på eleverna är enligt Cummins (2000 och 
Gibbons (2010a) en avgörande faktor för skolframgång. Gibbons menar att ”lärande 
i utmaningszonen” sker genom betoning av elevers potential och kompetens istället 
för brist samt stötting genom kognitivt utmanande uppgifter och uppmuntran till 
identitetsinvesterande. Begreppet ”lärande i utmaningszonen” infördes av Gibbons 
(2010a:15,43) och syftar på kombinationen av hög kognitiv utmaning och hög 
stöttning som får eleverna att nå sin fulla potential genom hög ansträngning. Det här 
sker i utvecklingszonen (se kvadrant 2 i figur 2) som Gibbons valt att vidareutveckla i 
sitt genrepedagogiska arbetssätt. Vidare poängterar hon att alla lärare behöver 
utveckla elevernas förmåga till litteracitet i sina undervisningsämnen (2010a:15ff). Att 
förväntad framgång föder framgång benämns Pygmalioneffekten, efter Pygmalion i den 
grekiska mytologin. Begreppet infördes av Robert Rosenthal och Leonore Jacobsson 
(1968).  
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Figur 2. ”Cummins fyrfältare”, en modell över uppgifters språkliga krav. (Fritt efter 
Cummins 1996) ur Skolverket (2012b:61) 

1.2.3.3 Systemisk-funktionell grammatik  

Michael Hallidays systemisk-funktionella grammatik (SFG) och lärande av språk i ett 
socialt sammanhang har sin utgångspunkt i att all språkanvändning är situerad och 
kontextbunden, det vill säga beroende av situation och sammanhang. Synsättet menar 
att språket formas efter användarens kultur- och situationskontext. Halliday & 
Webster (2004:203) beskriver: […]”a functional grammar is one which explains the 
forms of the language by refering to the functions they express.” Halliday & Webster 
(2004:211) beskriver den funktionella grammatikens roll:   
 

I would also add that, in my view, there has to be a “science of 
language”, or a science of semiotic systems, just as Saussure was saying 
almost a century ago – but more urgently needed now,  
because semiotic systems are taking the place of physical systems as the 
model that we use to think about all the rest. But that is still some way 
off in the future. 

 
Tillämpning av den systemisk-funktionella grammatiken brukar benämnas systemisk-
funktionell lingvistik (SFL). Lingvistik avser språkvetenskap. 

1.2.3.4 Genrepedagogik  
Genrepedagogiken började utvecklas i Australien på 1980-talet genom samarbete 
mellan språkforskare och utbildare. Genrepedagogiken baseras på: en teori om 
lärande, en teori om språk och en pedagogisk modell. Teorin om lärande baseras på 
Vygotskijs sociokulturella perspektiv där lärande görs genom stöttning inom ramen 
för den närmaste utvecklingszonen. Den språkliga teori som ligger till grund för 
genrepedagogiken är Hallidays systemisk-funktionella lingvistik (SFL) och lärande av 
språk i ett socialt sammanhang. Den pedagogiska modell som ligger till grund för 
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genrepedagogiken, baseras på Martins m.fl. skolgenrer och cykeln för undervisning 
och lärande (Hedeboe & Polias 2008:7f). 
 
De viktiga genrefamiljerna inom skolan är: berättande, återgivande, beskrivande, 
instruerande, förklarande samt argumenterande/diskuterande texter. Behärskningen 
av dessa genrer anses ha stor betydelse för elevernas prestationer i skolan gällande 
läsförståelse och skrivförmåga. Explicit undervisning i respektive genre används för 
att få förklarat hur olika texter är paketerade, vilket ordförråd den talar med och vilka 
grammatiska resurser som används. Vid genreidentifieringen tas hänsyn främst till: 
textens kontext, syfte, övergripande struktur och språkliga drag. (Hedeboe & Polias 
2008:37ff). Begreppet genrepedagogik har namngetts av detta. 
 
Genrepedagogiken är tänkt att utgöra en naturlig undervisningsmodell för språk- och 
kunskapsutvecklande arbete i alla skolämnen. Modellen beskrivs som ett cykliskt 
arbetssätt av bl.a. Kuyumcu (2013), Gibbons (2010a, 2010b), och Hedeboe & Polias 
(2008). Cirkelmodellen för genrebaserad undervisning har särskiljt fyra faser till hjälp 
för att tydliggöra en specifik texttyp explicit för eleverna. Figur 3 visar de fyra 
faserna. Deras inbördes ordning är:  
 

1. Bygga upp ämneskunskaper. Fokus ligger på att tala, lyssna, läsa, samla 
information om textinnehållet och anteckna för att ge eleverna 
bakgrundskunskaper i ämnet.  

2. Undersöka texter inom genren för att få modeller. Fokus ligger på form och funktion 
så att eleverna ska få kunskaper om texttypens syfte, struktur och språkliga 
kännetecken. 

3. Gemensamt textskrivande. Fokus ligger på språklig uppbyggnad och innehåll. 

4. Individuellt textskrivande. Fokus ligger på elevernas skrivande av egna texter.  
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Figur 3. ”Cirkelmodellen för undervisning och lärande” (Fritt efter Hedeboe & 
Polias 2008) 
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2 METOD  
Avsnittet har disponerats i syfte att redogöra för metodval, genomförande, presentera 
informanterna samt diskutera metoden. 
 

2.1 Metodval 
För undersökningen har kvalitativa intervjuer valts som metod eftersom 
informanternas egna erfarenheter och tillvägagångssätt undersöktes. Valet av metod 
och hur mycket material som måste samlas in är beroende av uppsatsens syfte, 
tidsramar och de medel som står till förfogande (Patel & Davidsson 2003:63ff). 
Möjligheten att vid intervjuer ställa följdfrågor, kunna klargöra oklarheter och 
fördjupa innehåll och på så sätt även kunna diskutera bedömdes ha betydelse för 
studien. Eventuella språkliga hinder överbryggs lättare vid ett personligt 
sammanträffande. Bortfallet för intervju som metod uppges vara betydligt lägre än 
vid enkät (Kylén 2004:9f). 
 

2.2 Intervjufrågorna 
Intervjufrågorna (Bilaga II) utformades så att informanterna inte kände sig utpekade 
eller kritiserade i sin yrkesroll eller personlighet. Intervjufrågorna prövades på såväl 
handledaren för uppsatsen som lärarstudenter för försäkrande om frågornas 
begriplighet och relevans för studien. En undersöknings kvalitet är beroende av dess 
validitet och reliabilitet. Validitet är beroende av att informanterna förstår frågan och 
varför den ställs samt att vi håller oss till ämnet och det som relaterar till 
undersökningen. Reliabilitet förutsätter: frågor som är enkla att besvara, entydiga och 
ensidigt tolkningsbara svar, att upprepade frågor leder till i stort sett samma svar samt 
att ett individuellt svar inom samma område ska vara homogent (Kylén 2004:13f). 
 
 

2.3 Informanterna 
Samtliga behöriga lärare i natur- och samhällsvetenskapliga ämnen i år 7-9 vid en 
kommunal skola i en mindre svensk ort tillfrågades om medverkan i studien. 
Inbjudan till deltagande i studien skedde via e-post samt kompletterades muntligt vid 
personligt besök några dagar senare i samband med schemaläggning av intervjuerna. 
I den aktuella skolan fanns vid tiden för studien 6 NO-lärare och 8 SO-lärare. 3 NO-
lärare och 4 SO-lärare tackade ja till att delta i studien, fördelat på 5 kvinnor och 2 
män. Lärarnas undervisningserfarenhet varierade mellan 4 och 27 år.  
 
Den tillgängliga gruppen används när olika faktorer som exempelvis tid och ekonomi 
hänvisar undersökaren till det. Vid användande av tillgänglig grupp bör en 
generaliserbarhetsbedömning av resultatet göras i samband med undersökningens 
redovisning (Patel & Davidsson 2003:57).  Enligt Kvale & Brinkmann (2009:129f) 
brukar antalet intervjuer ligga kring 15 +/- 10 men anger att antalet kan variera 
beroende på tillgängliga resurser, tid och lagen om avtagande avkastning. De skriver 
också att antalet personer i kvalitativa undersökningar tenderar att vara antingen för 
stort eller för litet. Ett för litet antal medför generaliseringssvårigheter medan ett för 
stort antal omöjliggör mer ingående intervjutolkningar. 
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2.4 Genomförande, bearbetning och analys  
Kvale & Brinkmann (2009:77ff) skriver att intervjupersoner blir sårbara och att deras 
konfidentialitet måste säkras liksom deras framtida konsekvenser, enskilt såväl som 
grupp, till följd av studien övervägas. Mot bakgrund av det måste intervjuaren vara 
medveten om sitt ansvar gentemot sina informanter och det förtroende det innebär. 
Inför intervjuerna till denna studie informerades därför informanterna om inspelning 
av intervjun och gav sitt samtycke till detta. De påmindes om sina rättigheter att när 
som helst avbryta sin medverkan och garanterades anonymitet i uppsatsen (Bilaga I).   
 
I egenskap av intervjuare finns ett ansvar att skydda informanternas frivillighet och i 
förtroende lämnad information och därför är garanterande av frivillighet och 
anonymitet en förutsättning. Kvale & Brinkmann (2009:77ff) påpekar att 
intervjusituationen har betydelse för informanterna, där exempelvis stress under 
intervjun kan leda till förändringar i självuppfattningen. För att eliminera stress 
skedde intervjuerna under en vecka då eleverna var ute på PRAO (praktisk 
yrkesorientering). 
 
Intervjuerna genomfördes enskilt och ostört i ett av skolans samtalsrum, som 
intervjuaren valt ut, och spelades in med hjälp av en, på bordet placerad, surfplatta 
för att i efterhand möjliggöra lyssnande och transkribering. Genomsnittlig tidsåtgång 
för intervjuerna var 35 minuter. Parallellt med inspelningen fördes även anteckningar. 
Intervjuerna genomfördes utifrån i förväg framtagna frågor (Bilaga II) som under 
samtalets gång kompletterades med följdfrågor utifrån informanternas svar i syfte att 
utveckla och fördjupa för undersökningen intressanta reflektioner. Intervjuerna 
genomfördes under två dagar varefter de transkriberades, analyserades och 
sammanställdes utifrån frågeställningarna.  
 
Enligt Kvale & Brinkmann (2009:91) hotar forskningens oberoende att äventyras på 
grund av forskarens band till gruppen så att denne inte kan upprätthålla en 
professionell distans genom tolkning ur undersökningspersonernas perspektiv. 
Tydliggörande av forskarrollen och syftet med undersökningen var väl känd av 
formanterna vilka kände intervjuaren sedan tidigare. Att inte tydliggöra 
forskningsrollen kan innebära ett osäkerhetsområde om intervjuaren betraktats som 
vän. Duncombe och Jessop (2002) i Kvale & Brinkmann (2009:91ff) menar att en 
intervjuares attityd kan dölja en föreställning bakom sin intima och empatiska attityd. 
I det här fallet kan intervjun ha påverkats så att informanterna förhållit sig öppna 
alternativt förtegna i sina svar då de sedan tidigare kände intervjuaren väl. Att 
intervjuaren och informanterna kände varandra sedan tidigare bidrog till avspända 
och naturliga intervjusituationer.  

 
2.5 Presentation av informanterna 
För att skydda informanterna gavs de benämningarna NO-lärare 1-3 respektive SO-
lärare 4-7. 
 
Tabell 1: Undersökningsgrupp deras ämnesbehörighet och yrkeserfarenhet. 

  

Informant Ämnesbehörighet Yrkeserfarenhet 

NO-lärare 1 Kemi 
Biologi 

14 år 
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Fysik 
Teknik 

NO-lärare 2 Matematik 
Biologi 
Fysik 
Teknik 

12 år 

NO-lärare 3  Matematik 
Biologi 
Kemi 
Teknik 
Geografi 

27 år 

SO-lärare 4 Samhällskunskap 
Engelska 

4 år 

SO-lärare 5 Geografi 
Samhällskunskap 
Historia 
Religion 

7 år 

SO-lärare 6 Geografi 
Historia 
Svenska 

10 år 

SO-lärare 7 Historia 
Religion 
Samhällskunskap 
Teknik 

11 år 

 

3 RESULTAT OCH ANALYS  
Resultatdelen har indelats i underkategorier för redovisande av intervjuresultaten 
utifrån frågeställningarna. Resultaten redovisas med en kombination av citat och 
mina kommentarer. 
 

3.1 Lärarnas definition av ett språkutvecklande arbetssätt 
På frågan hur lärarna definierar ett språkutvecklande arbetssätt svarade SO-lärare 4 
att de […] ”måste jobba mycket med språket i SO för att eleverna ska förstå det.”  
SO-lärare 7 svarade: ”Rent konkret i mitt ämne så försöker jag att lära ut begrepp. Vi 
har ju ett stort ordförråd egentligen i svenskan men eleverna kan inte begreppen, 
ämnesorden.” NO-lärare 1 definierar ett språkutvecklande arbetssätt att: ” Jobba med 
glosor i de naturvetenskapliga ämnena. Inte undvika orden bara för att de är lite 
krångliga. Måste lära sig ett visst naturvetenskapligt vokabulär.” NO-lärare 3 anser att 
språkutvecklande arbetssätt innebär att arbeta med ämnesspecifika begrepp och att 
reflektera över textinnehåll. Så här definierade följande lärare begreppet: 

 
Jag tänker dels att jobba utifrån ämnet, så är det mycket ämnesbegrepp 
och ämnesord och hur du formulerar dig. Hur jag t ex förklarar i flera 
led, eller hur jag ser ett samband, det är ju liksom två delar av det skulle 
jag vilja säga.  

    (SO-lärare 5) 

 
NO är ett eget språk delvis. Vi har begrepp och begreppen betyder 
någonting som man sedan kan uttrycka med enklare ord och kanske kan 
förklara på ett enklare mer vardagligt språk […] sen har man ju också det 
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tekniska språket i ämnet när man har begreppen och man ska använda 
sig av speciella ord som är kopplade till begreppen. 
    (NO-lärare 2) 

 
Man jobbar ju med språket egentligen hela tiden i alla ämnen. Att förstå 
nya begrepp, grejen är ju det också att […] man ser ju ändå att svenskan 
är ju i alla ämnen. För kan du inte läsa eller skriva bra så kommer du inte 
at lyckas i de andra ämnena heller. Så det är ju liksom A och O.  

(SO-lärare 6) 

Sammanfattning 
Lärarna definierar ett språkutvecklande arbetssätt som att utveckla och använda det 
ämnesspecifika språket vilket i praktiken innebär arbete med att lära eleverna de 
ämnesspecifika språken och sätten att läsa dem på. De menar att alla ämnen har 
specifika begrepp, ord och uttryckssätt som skiljer sig från elevernas vardagliga språk 
vilket inte räcker till för att utveckla ämneskunskaper.  
 

3.2 Lärarnas inställning till ett språkutvecklande arbetssätt 
På frågan om och i så fall varför det är viktigt att arbeta på ett språkutvecklande sätt 
gavs följande svar: 
 

Ja, det måste man göra. För att annars blir det ju bara löjl. De kommer 
upp på gymnasiet sen och använder inte det vokabulär de ska kunna. 
Det handlar ju om att kunna förstå nyheter, tv-program och allting.  
    (NO-lärare 1) 
 
Ja, absolut! Det hänger ju även ihop med identiteten och har med den 
personen att göra. Språket är ju i högsta grad en del av identiteten. I No 
är det ett NO-språk som kommer in där men det är ju även så att själva 
skolan i sig är ett identitetsskapande arbete. Så visst är det så. Sen är det 
inte lätt alla gånger men man försöker. 

    (NO-lärare 2) 
 

Det [ämnesspråket, min anmärkning] är inte självklart för nå’n. Jag 
tänker även högpresterande elever behöver ju stöd för att förstå hur 
man ska..i olika. Tolka texter och lära sig begrepp, det är inte så att bara 
för att man är högpresterande så kan man allt…och så kan man allt av 
sig själv och så är det inte. Begreppen är ju inte självklara för nån.  

(NO-lärare 3) 
 
De som har ett bra språk och kan uttrycka sig kan ju alltid bli bättre och 
hitta andra former och andra ord, utveckla sig.  

(SO-lärare 4) 
 
Jag upplever att Lgr 11 kräver att eleverna kan uttrycka sig skriftligt, 
framför allt för att nå högre kunskaper/kunskapskrav…använda 
ämnesbegrepp och hur jag formulerar mig: En orsak är att… Det leder 
till… Utifrån det här perspektivet… 

(SO-lärare 5) 
 

Jag tycker på nått sätt när man är svensklärare också så försöker man få 
tiden till att tänka på det här, läsa mycket, hur går det till när man läser, 
osv. Man jobbar ju mycket med det i svenskan och att man tar ju ändå 
upp det […] Då kan vi gö dä på SO-ämnena så int ä bli nå hittepå..  
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(SO-lärare 6) 
 

Man jobbar ju med språket egentligen hela tiden i alla ämnen. Att förstå 
nya begrepp, grejen är ju det också att […] man ser ju ändå att svenskan 
är ju i alla ämnen. För kan du inte läsa eller skriva bra så kommer du inte 
at lyckas i de andra ämnena heller. Så det är ju liksom A och O.  

(SO-lärare 6) 
 
Eleverna tjatar nog ganska ofta inne hos mig; Gör det någonting om jag 
stavar fel? Får jag fel om jag stavar fel? Och det måste jag ju ärligt säga 
att det är inte det jag är ute efter. Den biten lyfter jag gärna över till 
svenskan, stavning och såna saker, för det ingår inte i min uppgift att 
bedöma den delen. Men däremot jobbar jag mycket med att de ska 
skriva och att de ska våga prata och hålla tal och såna där saker fast jag 
inte bedömer det. 

(SO-lärare 7) 

 

Sammanfattning  
Samtliga lärare uttrycker vikten av att arbeta språkutvecklande med alla elever. 
Lärarna framhåller vikten av att behärska de ämnesspecifika språken och att det även 
krävs goda läs – och skrivkunskaper för att kunna tillgodogöra sig undervisningen. 
Vidare framhålls vikten av kunskaper om specifika ämnesspråk för möjliggörande av 
framtida studier och personlig utveckling. En lärare betonar att språk och identitet är 
nära förknippade. 
 

3.3 Lärarnas erfarenheter av språkutvecklande arbetssätt 
Nedan redovisas lärarnas erfarenheter av språkutvecklande arbetssätt. SO-lärare 4 
upplever att ungdomar idag har sämre språkkunskaper och förmåga att uttrycka sig 
än tidigare i såväl tal som skrift.  
 

Jag tror att samhället generellt upplever som att vi har haft en lite låt gå 
mentalitet under ganska många år att man ska utgå från eleven och låta 
eleven utvecklas i sin egen takt och utifrån sina egna intressen och det 
kanske inte alltid är det bästa utan man kanske måste ställa lite krav på 
en grundläggande nivå som alla måste ha . Elevinflytandet får inte bli för 
stort. Man tillåter kanske lite för mycket. Jag tycker att man ska göra 
skillnad på talspråkighet och skriftspråkighet när man uttrycker sig. 
Viktigt att skriva korrekt beroende på sammanhang.  
    (SO-lärare 4) 

 
NO-lärare 1 anser att det är viktigt att språket leder till inhämtande av kunskaper och 
att lärare och elever kan kommunicera med varandra trots att kunskaperna i svenska 
språket i sig inte betygsätts. NO-lärare 2 tycker inte att NO-ämnena är svåra att 
arbeta språkutvecklande med och säger att: ” Det finns ju alltid en teori och en 
praktik”. Läraren förklarar det med att man genom att utgå från praktisk tillämpning 
kan väva in det ämnesspecifika språket successivt via ett enklare språk. SO-lärare 5 
hänvisar till läroplanen och till förmågorna som eleverna ska utveckla vilka bygger på 
språk och språkutveckling i allra högsta grad. Läraren uppger att de avsätter mycket 
tid till att arbeta med det.  
 

[…] den begreppsliga förmågan är ju en utav förmågorna precis som 
den kommunikativa förmågan att kunna resonera. Och på så sätt så 
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upplever jag att jag gör det. Sen så skulle jag vilja hinna göra det mer än 
vad vi gör. Tiden räcker inte utan det blir ju fokus på ett innehåll som vi 
ska hinna med och då ibland blir det att förmågorna får ligga på sidan av 
fast det egentligen är förmågan som man ska träna. Men de måste ha 
med sig ett visst innehåll under sin tid på högstadiet också.  

   (SO-lärare 5) 
 

SO-lärare 6 säger att det hela tiden, i alla ämnen, handlar om att läsa och skriva och 
att hitta strategier för det. SO-lärare 6 får medhåll av SO-lärare 7 och NO-lärare 3 i 
att de förklarar ord och begrepp hela tiden samt delar sönder meningar och resonerar 
om innehållet. 

Sammanfattning 
Lärarna framhåller att de har erfarenheter av att arbeta språkutvecklande och att de 
gör det i sina respektive ämnen. Det framkommer även att de skulle vilja lägga ännu 
mer tid på det än de gör idag. Lärarna upplever att ämnesinnehåll och 
språkutveckling konkurrerar om undervisningstiden och att elevernas språkliga 
förmåga över lag är bristande.  
 

3.4 Lärarnas språkutvecklande arbete i praktiken och 
exempel på det 
Samtliga lärare i undersökningen anser att de arbetar språkutvecklande i sin 
undervisning och att de har ett språkligt ansvar. Nedan ges några exempel på hur de 
går tillväga. 
 
NO-lärare 3 arbetar med:  
 

Praktisk tillämpning, ordlistor, delar sönder meningar och tänker efter 
vad det står. Man jobbar på olika sätt med konkret material och 
försöker belysa olika begrepp från olika håll och på olika sätt. Varvar 
teori och praktik. Jag kan faktiskt ge dem ordlistor ibland. Inom det 
här området finns de här orden/begreppen så kan de få tolka dem. Jag 
försöker att variera så mycket som möjligt […] både för min egen och 
elevernas skull.   

 
SO-lärare 4 berättar om skrivandet där läxförhör inte rättas språkligt men däremot 
inlämnade fördjupningsuppgifter: 
 

Jag har ju elever som skriver jättemycket talspråk och lämnar in och då 
säger jag; det heter väl inte ”gö”. Man skriver inte så. Det är dialektalt 
språkbruk. Då går jag in och försöker visa på; här har du gjort nå’ fel. 
Jag förstår vad du menar men tänk på att skriva mer korrekt.  

 
Arbetet med begreppsförklaringar framhålls som angeläget av SO-lärare 4: 
”Begreppsförklaringar – det är bara det man jobbar med, känns det som. Det kan ju 
gå åt en hel 60-minuterslektion till att förklara fyra begrepp.” 
Även SO-lärare 5 relaterar sitt språkutvecklande arbete till begreppsförklaringar. 
Läraren försöker markera vikten av att använda ämnesspecifika begrepp i deras 
gemensamma resonemang. Lärarens önskan är att kunna konkretisera så mycket som 
möjligt. Det görs bland annat genom att visa skriftliga elevexempel på betyg över E, 
C eller A, för att visa hur de skulle kunna skriva och jämföra med deras eget. Läraren 
arbetar även med hjälpmeningar: 
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Så att de vet hur man ska komma igång med sitt skrivande. Många 
fastnar i att de inte vet var de ska börja. En orsak till franska  
revolutionen är…  Idag när vi gjorde om hinduismen så sa de: ”Vad då 
liv och död?” Ja men hur ser hinduerna på döden? Efter döden tror en 
hindu att…  

 
NO-lärare 1 relaterar tillbaka i tiden då denne till skillnad från nu alltid hade  många 
andraspråkselever i sitt klassrum. Läraren berättar att det totala antalet 
andraspråkselever i skolan nu är större än tidigare men att organisationen inte längre 
är densamma. Den nuvarande organisationen framställs negativt: 
 

Det har blivit sämre de senare åren med att få upp SVA-elever i 
klassrummet. […] Men nu i och med att jag inte har haft några 
andraspråkselever har jag inte engagerat mig i det. Hade samarbete med 
SVA-lärare, modersmålslärare. Studiehandledare fanns inte då men vi 
klarade det ändå.  

 
NO-lärare 2 poängterar att hur mycket än läraren pratar om och använder 
ämnesspråket behöver eleverna få återkommande tillfällen att öva på att själva 
använda språket kopplat till praktiska situationer för att kunna ta till sig kunskaper 
och göra såväl kunskaper som språk till sitt eget. NO-lärare 2 fortsätter: 
 

[…] jag kan erkänna att jag brister i det arbetet i den enskilda situationen. 
Ibland går jag också för fort fram och måste stanna upp och sådär. Jag 
tycker ändå att jag är väldigt uppmärksam på när man får de hintarna 
från eleverna, beroende på hur de svarar eller vilka ord de använder, eller 
på vilket sätt de försöker förklara. Vad betyder orden här, en del ord kan 
ju höra hemma i någonting annat. Man talar till exempel om spänning, 
elektrisk spänning  i fysiken, ja men spänning det vet väl alla vad det är. 
Det vill man ha lite då och  
då, säger jag. 
 

NO-lärare 2 berättar att denne använder sig mycket av inre bilder i sina förklaringar. 
Genom att utgå från enkla vardagliga situationer och relatera till den egna kroppen 
går det att via enklare språk gå till ett djupare. Från vardagsspråk till skolspråk. 
Finessen med att få eleverna att skapa inre bilder är att det ökar deras förståelse och 
när det senare fördjupar sina kunskaper bygger de på sin egna tidigare förståelse. 
NO-lärare 2 återkommer till språket: 
 

Att använda NO-språket korrekt krävs träning […] Man kan använda 
sig av NO-språket i förklaringar när man ska samtala om någonting 
och då har man också kommit närmare förståelsen.  De måste själv få 
använda det.  

Sammanfattning 

SO-lärarna arbetar mycket med ämnesspecifika begrepp och resonemang. En av SO-
lärarna rättar även språket i inlämningsuppgifter. NO-lärarna arbetar också med 
ämnesbegrepp och ämnesspråket samt även kopplat till praktisk tillämpning. Just 
praktisk tillämpning framhåller NO-lärare 2 som en fördel i arbetet med språkligt 
svaga elever. Med språkligt svaga elever avses så väl elever med svenskt modersmål 
som elever med andra modersmål och svenska som andraspråk. NO-lärare 1 berättar 
att denne tidigare har haft ett avancerat och väl fungerande språkutvecklande 
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samarbete med modersmålslärare och lärare i svenska som andraspråk. I och med att 
NO-lärare 1 inte undervisar några andraspråkselever nu har denne inte engagerat sig i 
det. 
 

3.5 Bör ett språkutvecklande arbetssätt vara 
ämnesintegrerat? 
Samtliga lärare poängterar att ett språkutvecklande arbetssätt bör vara 
ämnesintegrerat. Nedan återges deras spontana svar: 
 

Det kan jag inte svara på för det är ju en självklarhet. Alla ämnen har sina 
språk. Ja jag hoppas att de i andra ämnen också tänker på ämnesspråkets 
utveckling. Det måste ju finnas ett vokabulär där också som de ska 
kunna. […] Ämnena fungerar ju inte utan sina respektive språk! 
    (NO-lärare 1) 

 
Det måste det vara. Alla ämnen har sitt ämnesspråk. Sina specifika sätt 
att skriva och sina specifika begrepp. Det är väl mer tydligt framskrivet i 
läroplanen i alla ämnen nu att det är begreppskunskap, så redan där i 
Lgr11 så är det ju ett uppdrag, det är ingenting vi kan välja eller välja 
bort. 
    (NO-lärare 3) 
 
Jag kan inte komma på vilket ämne det inte skulle vara. Språkutvecklande 
har ju med vårt samhälle att göra, hur vi fungerar i samhället, hur vi 
interagerar med samhället också knutet till vår identitet. Vår identitet 
skapas ju av alla situationer vi är med i. Även i klassrummet. Även om 
det är en tråkig lektion eller tråkig lärare så; det ger ens person någonting. 
Positivt eller negativt. Vi formas av det och vår syn på vad vi tycker om 
det och hur vi kan ha användning av det i framtiden. Men så visst är det 
viktigt i alla ämnen. Ämnesspecifikt språk det finns väl överallt.  

    (NO-lärare 2) 
 

Språket är väl ett av de få ämnen som faktiskt går igenom i alla ämnen. 
Och har man inte ett gott språk, eller ett språk som hjälper dig att 
uttrycka på ett varierat sätt så klarar du inte flertalet ämnen i skolan. Som 
faktiskt bygger på att du kan uttrycka dig, muntligt och i skrift. 

    (SO-lärare 4) 
 

Ja, jag tycker att Lgr11 säger det. Vi ska ju jobba med förmågorna ganska 
mycket och då är ju det ändå en del utav det. Det kan inte bara vara 
svenskämnet.  
    (SO-lärare 5) 
 
Det tycker jag. Precis som jag sa tidigare så språket det är ju A och O i 
allt. Har du svårt att förstå en text så har du svårt att förstå både i NO- 
och SO-ämnena,  mer nu än tidigare. 
    (SO-lärare 6) 
 
Ja, därför att språket är viktigt. I mina SO-ämnen så är det mycket 
begreppskunskap i andra ämnen är det ju också det. Du måste ju kunna, 
om du inte utvecklas språkmässigt då utvecklas du inte heller som 
människa.  […] du ska kunna använda ditt språk väldigt väl […] Det 
skapar en personlig trygghet i att behärska språket för olika ändamål. […] 
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Kanske blivit mer uttryckligt i betygskriterier, analysera, resonera, 
motivera […] Det är det egna tänkande som betygssätt nu. 
    (SO-lärare 7) 
 

Sammanfattning 
NO-lärare 2 och SO-lärare 7 betonar att språket har en huvudroll i alla människors 
liv. NO-lärare 2 belyser sambandet mellan språkutvecklingens betydelse och 
identitetsskapandet. Lärarna anser att ett språkutvecklande arbetssätt bör vara 
ämnesintegrerat. Det framkommer att språket har en mer framskriven roll i 
nuvarande läroplan än i de tidigare. 
 

3.6 Lärarnas kompetens i språkutvecklande arbetssätt 
Ingen av lärarna har någon fortbildning i språkutvecklande arbetssätt. NO-lärare 2 
har läst […] ”flera avhandlingar som visar på språkets betydelse i just NO”. NO-
lärare 2 menar att olika aspekter på språket där lyfts fram och som: interaktion, 
sammanhangsrelaterade exempel och metaforer. SO-lärare 5 tycker sig ha fått viss 
vägledning i språkutvecklande arbetssätt från de nationella proven där hjälpmeningar 
används och eftersom det fungerar bra har de anammat det i undervisningen. 
Användande av hjälpmeningar är ett sätt att stötta eleven och här får förklaringen 
som SO-lärare 5 ger tidigare i texten (3.4) utgöra exempel. Hjälpmeningarna nedan 
har kursiverats: 
 

Så att de vet hur man ska komma igång med sitt skrivande. Många 
fastnar i att de inte vet var de ska börja. En orsak till franska  revolutionen 
är…  Idag när vi gjorde om hinduismen så sa de: ”Vad då liv och 
död?” Ja men hur ser hinduerna på döden? Efter döden tror en hindu att…  

 
NO-lärare 1, NO-lärare 3, SO-lärare 4, SO-lärare 6 och SO-lärare 7 säger att de inte 
har någon fortbildning i språkutvecklande arbetssätt. NO-lärare 3, SO-lärare 4 och 
NO-lärare 1 hänvisar till erfarenhet. NO-lärare 1 uttrycker sig så här: 
 

Jag har använt sunt förnuft. Och framför allt lyssnat och kollat med 
eleverna och vad som funkat för dem. För att det är ju det som är det 
viktiga, tycker jag. Helt individuellt. Och det är ju det som gäller även för 
de svenskfödda eleverna; man får anpassa. […] Jag går efter det som 
funkar.  
    (NO-lärare 1) 

Sammanfattning 
Ingen av lärarna har någon fortbildning i språkutvecklande arbetssätt. En av lärarna 
har förkovrat sig på egen hand och en tar utgångspunkt i de nationella provens 
förfaringssätt.  
 

3.7 Lärarnas syn på att undervisa elever med stor spridning 
i språklig förmåga i klassrummet samtidigt 
NO-lärare 1 menar att: ”det måste gå” och anför vidare att denne får anpassa 
undervisningen men att det sker på bekostnad av de duktigaste eleverna som därmed 
inte hinner ges ämnesmässiga utmaningar. NO-lärare 1 hänvisar till att det initialt 
handlar om att bygga en fungerande grupp, vilket kan ta ett läsår, innan 
undervisningen kan komma igång och fungerar på riktigt, det vill säga fokusera på att 
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anpassa efter individernas behov. Tidigare fanns, enligt NO-lärare 1, en bättre 
organisation baserad på ett mycket väl fungerande samarbete mellan 
modersmålslärare, lärare i svenska som andraspråk och ämneslärare. Läraren berättar 
att det var före studiehandledarnas tillkomst och efterlyser en återgång till ett 
liknande samarbete för att nå framgångsrikare undervisning och 
kunskapsinhämtning. 
 
NO-lärare 2 uttrycker sin syn så här:  
 

Allting är en glidande skala. Om man bara skulle ha ett klassrum med 
bara svenska elever från svenska hem och svenska förhållanden så finns 
ju de som har ett bättre språk och de som har ett sämre språk. Sen finns 
det ju de som är nyanlända och där är det ju också en glidande skala. 

 

Med elever med andra modersmål i klassrummet anpassar NO-lärare 2  språket och 
hur ämnesstoffet presenteras. NO-ämnet ses, enligt NO-lärare 2, som tacksamt att 
undervisa i språkligt sett i och med den praktiska tillämpningen och 
vardagsanknytningen. Vidare anför NO-lärare 2 att elever med bristfällig 
skolbakgrund, som därför kanske inte når betyg, ändå får en enkel förklaring med sig 
som de kan känna igen sig i och genom det bli stärkta i sin självkänsla. NO-lärare 2 
anser dock att studiehandledning underlättar och fyller en viktig funktion. 
 

Även NO-lärare 3 anpassar sitt språk efter mottagaren men säger samtidigt som NO-
lärare 1 att det är svårt att tillgodose alla elevers behov. Med hänvisning till 
nuvarande betygssystem upplevs fokusering på att alla elever ska klara E-nivå med 
påföljd att de duktiga eleverna kommer i kläm. NO-lärare betonar dock att 
studiehandledning för elever med annat modersmål och bristfällig svenska är en 
förutsättning för att ämnesläraren själv ska kunna fokusera på ämnet och de 
svenskspråkiga eleverna. 
 
För SO-lärare 4:s del är det gruppstorleken och elevernas språkliga spridning, hur 
stor andel som behöver extra stöttning respektive som behöver extra utmaningar, 
som avgör hur undervisningen fungerar. Denne exemplifierar: 
 

Går man in i en klass med 18 elever där kanske 7 stycken har behov av 
stor stöttning för att de kanske saknar förmåga att uttrycka sig på ett bra 
sätt då tar ju det jättemycket tid, då blir det jättemycket jobbigare än om 
man kanske har en grupp där en eller två behöver det. 
 

SO-lärare 4 tycker samtidigt att det är utmanande och roligt att undervisa elever med 
annat modersmål eftersom det ställer personliga krav på uttryckssätt och inte minst 
kulturell förståelse, något som läraren menar är centralt i SO-ämnen i allra högsta 
grad och där eleverna själva får bidra med sina erfarenheter. Att SO-lärare 4 har 
tidigare arbetslivserfarenheter av ungdomar med annat modersmål upplever denne 
som en stor fördel. 
 
SO-lärare 5 har ingen utbildning i att undervisa elever som inte har svenska som 
modersmål och känner frustration i att inte kunna förklara ämnesinnehållet och inte 
räcka till. Vidare upplevs: […] ”att de kräver ganska mycket lärarresurs som man får 
ta ifrån de andra, samtidigt som jag tänker att de är elever i min grupp precis som alla 
andra, precis som elever som har svårt eller elever som är duktiga.” Brist på 
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studiehandledning och brist på tid för alla [min kursivering] elever med någon form 
av svårigheter upplever SO-lärare 5 betungande.  
 

Hur mycket de än anstränger sig  så upplever jag att de når inte betygen 
för att det är förmågorna vi sätter betyg på men de har så fullt sjå att lära 
sig innebörden i innehållet och jag vet inte hur man ska komma till rätta 
med det riktigt.  
    (SO-lärare 5) 

 
Även SO-lärare 6 upplever frustration och uppger sig sakna utbildning i 
språkutvecklande undervisning och elevhantering. Denne efterlyser 
studiehandledning på alla NO- och SO-lektioner, för att direkt kunna klargöra 
begrepp och avlasta ämneslärarna. SO-lärare 6:   
 

Å det är ju det med inkluderingen också att det finns så många som sitter 
och behöver ha så mycket hjälp, och det är inte en utan det är flera och 
då blir det så som […] X som är jätteduktig som skulle behöva ha den 
där extra utmaningen, som aldrig får det. För att man bara måste fixa 
läget. 

 
SO-lärare 7 anser att det är: ”jättetufft med olika språk i klassrummet” och upplever 
även att varierande språkliga nivåer i svenska också är det men ändå hanterbart. 
Läraren förklarar det med att det då går att förenklat förklara ämnesspråket med 
hjälp av vardagsspråket för dem som behärskar svenska. Problem upplever läraren 
med elever med andra modersmål och uttrycker det: ”[…] sen har man de här SVA-
eleverna och där har jag varit ganska tuff ibland och… Jag vill inte ha upp dem i klass 
för tidigt! Det är ganska tuffa begrepp.” 

Sammanfattning 
Lärarnas syn på att undervisa elever med olika språklig förmåga i klassrummet 
samtidigt är inte samstämmig. Samstämmighet finns däremot i att 
undervisningssituationen inte är optimal. SO-lärare 5, 6 och 7 upplever frustration 
över att inte kunna förklara ämnesinnehåll för elever som inte har svenska som 
modersmål och efterlyser verktyg för att kunna genomföra uppdraget. 
Studiehandledning anser NO-lärare 2 underlättar undervisningen medan NO-lärare 3 
anser det vara en förutsättning.  NO-lärare 1 hänvisar till en tidigare och bättre 
fungerande skolorganisation som byggde på ett mycket väl fungerande samarbete 
mellan modersmålslärare, lärare i svenska som andraspråk och ämneslärare. NO-
lärare 1 efterlyser återgång till ett sådant samarbete. 
 

3.8 Lärarnas uttryckta kompetensutvecklingsbehov 
NO-lärare 1 uttrycker inte något kompetensutvecklingsbehov men hävdar att det är 
så många andra problem som stör undervisningen och anser […] ”att 
beteendeproblematik tar över vanlig problematik” och att den problematiken 
eskalerar. På ren svenska uttryckt: många elever saknar ett normalt skolbeteende. Ett 
normalt skolbeteende innebär ett aktivt medverkande i och inte förstörande av 
lektioner.  Under sina 14 år som lärare upplever NO-lärare 1 att det nu råder en 
annan mentalitet och ett bristande driv hos eleverna: ” Säger man åt dem nu att läsa 4 
sidor så […] för 14 år sedan kunde man säga: läs de här 20 sidorna.”. Läraren anser 
att många elever har blivit slappare och omotiverade ”[…] De förväntar sig mer. Det 
ska vara show. Det ska vara serverat. Man ska öppna huvudet och hälla i kunskapen.  
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Man måste få dem så nyfikna att man lurar dem till att lära sig saker, å sen går det av 
sig självt sen.” NO-lärare 1 anser att nyckeln till framgång stavas motivation och 
engagemang i kombination baserat på en väl sammansvetsad undervisningsgrupp och 
att det är först där som själva undervisningen kan börja.  
 
NO-lärare 2 undrar om man kan bli fullärd men efterlyser i första hand planeringstid 
till att kunna bearbeta, följa upp, efterarbeta och utforma sin undervisning optimalt 
framför kompetensutveckling. Något som vore önskvärt i direkt anslutning till varje 
lektion. 
 
NO-lärare 3 anser sig inte behöva någon kompetensutveckling med hänvisning till 
lång yrkeserfarenhet och ämnenas kunskapsmässigt låga svårighetsgrader på 
högstadienivå utan framhåller istället vikten av studiehandledning på lektionerna som 
mer betydelsefull. 
 
En annan syn har SO-lärare 4 som anser att: ”Alla skulle ha en grundkurs i svenska 
som andraspråk” för att få mer kunskap om hur inlärning via ett andraspråk går till 
hos inläraren. Paralleller dras till lärarens andra ämne, engelska, och problematiserar 
där elevers svårigheter i att lära sig engelska utifrån svenska om det inte är deras 
modersmål. SO-lärare 4 efterlyser tillvaratagande av elevernas förkunskaper och 
användning av dem i undervisningen, i mycket större utsträckning än det görs idag, 
övertygad om att det skulle främja undervisningen.  
 
Även SO-lärare 5 förespråkar fortbildning i svenska som andraspråk för alla 
ämneslärare och efterlyser metoder för att arbeta med elever som har svårigheter av 
någon form. Tiden uppges även av den här läraren utgöra en stor bristvara och 
poängterar att även elever med svenskt modersmål har svårt att klara 
kunskapskraven.   
 
SO-lärare 6 efterlyser kompetensutveckling för att kunna hjälpa elever med 
svårigheter och uttrycker sig så här: 

 
Så fort man har några andra problem som dyslektiker och så där så kan 
det ju vara lite svårt. Det har man ingen utbildning för men såna som 
behöver. Det är ungefär som att jag kan inte spela fotboll men skulle jag 
träna så får jag träna mer än Zlatan skulle få göra. Och så är det ju med 
läsning också. 

 
 
SO-lärare 7 upplever mest frustration av att vara otillräcklig och relaterar det till 
språket och behov av studiehandledning framför eget kompetensutveckling.  SO-
lärare 7 uttrycker sin frustration: ”Jag räcker ju ingenstans” 

Sammanfattning 
SO-lärare 4 och 5 förespråkar behov av viss utbildning i svenska som andraspråk för 
alla ämneslärare. Tid är en återkommande bristvara som NO-lärare 2 och SO-lärare 5 
relaterar till. NO-lärare 1 menar att beteenderelaterade problem tar tid och kraft från 
undervisningen samtidigt som skolans organisation lyfts som ett problem för att 
komma till rätta med det språkligt gemensamma ansvaret rörande elever med andra 
modersmål än svenska. Utökad studiehandledning förespråkar NO-lärare 3 och SO-
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lärare 7 framför kompetensutvecklingsbehov. SO-lärare 6 uttrycker behov av 
kompetensutveckling i specialundervisning. 
 

3.9 Lärarnas egna undersökningsrelaterade reflektioner  
NO-lärare 1 hävdar att kommunens undervisning i svenska som andraspråk brister 
och måste förändras. NO-lärare 1 anser att eleverna först måste ges en intensivkurs i 
enbart svenska innan de integreras i ordinarie klassundervisning och menar att 
nuvarande direktinkludering är ostrukturerad. Vidare är NO-lärare 1 övertygad om 
att den direkta klassplaceringen är ekonomiskt relaterad och att personalen lurats: 
”att tro att det är pedagogiskt bra men det är för att de ska slippa anställa fler lärare 
tror jag. Inte fan, det spelar väl ingen roll om de missar ett halvår med slöjd och 
hemkunskap.” Avslutningsvis framför NO-lärare 1 sin syn och menar att pudelns 
kärna beror på: ”bristande organisation - inte kompetens.” 
 
”Läraryrket är svårt” säger NO-lärare 2 och fortsätter: ”ibland, jag kan känna mig 
väldigt frustrerad”. Undervisningen ska enligt forskning baseras på vetenskaplig 
grund och beprövad erfarenhet ”och så kan man inte få göra det” säger NO-lärare 2 
och fortsätter:  

Jag måste ha ordentligt med planeringstid både att planera en bra lektion, 
jag måste få efterarbeta en lektion också och då med den anledningen att 
jag knyter an till den här planen vi har över området. […] Men när man 
inte hinner göra det här efterarbetet då missar man vad gruppen behöver 
och då blir det inte lika bra. 

 
NO-lärare 2 anser att lärares arbetssituation med mindre och mindre planeringstid 
påverkar undervisningskvaliteten och att konsekvenserna blir ”en medelväg” som 
varken gynnar de svagare eller de duktigare eleverna. 
 
NO-lärare 3 tror att tid och bristande språkintresse utgör en påverkansfaktor för 
många lärare: ”Språkutvecklingen i sig är nog inte huvudproblemet för många lärare 
utan att när det läggs till en grej till, kommer nyanlända elever t.ex. så rinner det över. 
Tiden räcker inte till.” NO-lärare 3 säger att för egen del så är inte det språkliga 
intresset så stort utan fokus läggs istället och hellre på undervisningsämnena.  
 
SO-lärare 4 kommenterar ämnesvalet för uppsatsen och finner det intressant och 
aktuellt men svårt och stort. 
 
”Det vore önskvärt att ha mer utbildning kring språkutveckling och hur det fungerar. 
Elever är så olika och jag upplever att i min lärarutbildning har man ingen typ utav 
utbildning alls i det.” säger SO-lärare 5. Denne framför återigen åsikter om att alla 
lärare behöver kunskaper i språkutvecklande arbetssätt. Avslutningsvis säger SO-
lärare 5: ”Jag tror i och för sig att det kommer att vända. Man pratar nu om att 
svenska barn inte läser så mycket och att läsutvecklingen går bakåt, men jag tror att 
med nya läroplanen så kommer det att förändras.” 
 
Brister i organisationen framför SO-lärare 6 som en försämring under yrkesåren och 
berättar att i lärares arbetsuppgifter idag ingår många uppgifter som ingick i 
rektorernas tidigare. Sett till undervisningen berättar SO-lärare 6 att många SO-lärare 
säger: ”men herre Gud, det är nationellt prov men det här, egentligen är det ju inte 
historia de är ute efter utan det är ju språket, svenskan de är ute efter.” SO-lärare 6 
återkommer till sin syn på att språket är ”A och O i allt” och om det brister där så 
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brister hela skolgången. Språket, läs-, skriv- och talförmåga, har getts en större plats i 
nuvarande läroplan vilket gör skolgången sårbar på andra förmågors bekostnad enligt 
SO-lärare 6. SO-lärare 6 anser att det behövs ett sätt att balansera upp det och anför: 
”Det ska in mer praktiskt och kultur i skolan över lag tycker jag. Kultur och för 
praktik för att orka med också.” 
 
SO-lärare 7 lyfter skillnaden mellan vardagsspråk och akademiskt språk och 
svårigheter relaterade till det:  
 

För eleverna som kommer, många gånger får ju de två språk när de 
kommer hit. Ett vardagsspråk mellan elever och vad man skriver i sms, 
och så får de ju det akademiska språket som det räknas med att de ska 
kunna i skolan. Och det tror jag kan vara svårt. Samtidigt ska de ju vara 
med i matchen och prata med sina svenska kompisar också och hänga 
med i det och de svängarna och utveckla sitt modersmål. 
 

 SO-lärare 7 poängterar vikten av modersmålsundervisning eftersom den egna 
tvåspråkiga bakgrunden gett den insikten men tyvärr för sent för att överföras till de 
egna barnen. 

Sammanfattning 

Organisatoriska och tidsrelaterade brister framförs som en stor 
undervisningsrelaterad fråga tillsammans med språkets förändrade och utökade roll i 
dagens samhälle. NO-lärare 2 och SO-lärare 6 framför synpunkter på lärares ökade 
arbetsbelastning vilken till följd av minskad planeringstid inverkar negativt på 
undervisningskvaliteten till nackdel för alla elever. Även NO-lärare 1 instämmer och 
menar att problemen inte bottnar i kompetens utan snarare i bristande organisation. 
Beträffande språket anser NO-lärare 3 att lärares bristande språkintresse utgör en 
påverkansfaktor, SO-lärare 5 istället efterlyser kompetensutveckling för alla lärare för 
att kunna tillmötesgå elevernas behov. SO-lärare 7 relaterar elevernas språkliga 
svårigheter till skillnaden mellan vardagsspråk och akademiskt språk och poängterar 
samtidigt modersmålsundervisningens viktiga betydelse. SO-lärare 6 anför att språket, 
läs-, skriv- och talförmåga, har getts en större plats i nuvarande läroplan vilket gör 
skolgången sårbar på andra förmågors bekostnad. Hela skolgången är beroende av 
språk och en väl fungerande organisation. 
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4 DISKUSSION 
Nedan följer resultatsammanfattning, metoddiskussion, resultatdiskussion, slutsatser, 
avslutande diskussion samt förslag på fortsatt forskning. 
 

4.1 Resultatsammanfattning 
Mot bakgrund av att skolans styrdokument föreskriver ett gemensamt språkligt 
ansvar undersöktes hur medvetna lärare i natur- och samhällsvetenskapliga ämnen är 
om sitt språkiga ansvar och hur de i så fall tolkar det. Vidare undersöktes i vilken 
omfattning de anser sig arbeta språkutvecklande och vilka arbetssätt de använder sig 
av. Informanterna som deltog i den kvalitativa intervjubaserade undersökningen är 
verksamma behöriga lärare i natur- respektive samhällsvetenskap i år 7-9  vid en 
svensk skola. Följande frågeställning formulerades: 
 

 Är lärare i natur- och samhällsvetenskapliga ämnen medvetna om sitt 
språkliga ansvar och hur tolkar de i så fall det?  

 

 I vilken omfattning anser sig lärare i natur- och samhällsvetenskapliga ämnen 
arbeta språkutvecklande? 

 

 Vilka arbetssätt använde lärare i natur- och samhällsvetenskapliga ämnen sig 
av för att arbeta språkutvecklande? 

 
Resultaten som framkom visar att de undersökta lärarna anser att de arbetar 
språkutvecklande i stor omfattning men anser sig samtidigt inte räcka till för 
elevernas behov. Lärarna är medvetna om sitt språkliga ansvar och tolkar att det 
språkliga ansvaret gäller deras ämnens specifika språk. Därutöver skiljer sig 
tolkningarna åt mellan ett gemensamt språkligt ansvar och ett striktare delat ansvar 
mellan ämneslärare och språklärare (lärare i svenska/lärare i svenska som 
andraspråk). 
 
De arbetssätt som lärarna använder sig av har de själva arbetat fram men de uppger 
att de saknar fortbildning i arbetssätt som enligt forskning antas gynna elevernas 
lärande. Språkutvecklande arbetsätt som de använder sig av är: praktisk tillämpning 
och vardaglig anknytning till ämnet, ämnesordlistor, begrepp och resonemang 
förklaras, hjälpmeningar för att få igång och stötta skrivandet, hjälp med att 
formulera skriftligt och genom att utgå från vardagsspråk och utveckla till skolspråk. 

 
4.2 Metoddiskussion 
Valet av den kvalitativa metoden intervjuer valdes utifrån lämplighet för att uppfylla 
studiens syfte.  Studiens syfte var att beskriva om och i vilken omfattning lärare i 
natur- och samhällsvetenskapliga ämnen, i en skola, arbetar språkutvecklande. Vidare 
var syftet att undersöka om lärarna är medvetna om sitt språkliga ansvar och hur de i 
så fall tolkar det samt slutligen vilka arbetssätt de använder sig av för att arbeta 
språkutvecklande. Tidigare publicerad forskning och litteratur inom området har 
studerats. Intervjuer har genomförts, transkriberats, granskats, analyserats och 
sammanställts för att uppnå syftet.  Intervjuerna gav den information som behövdes 
för att besvara syfte och frågeställningar men även mer information som bidrog till 
att se lärarnas agerande ur flera perspektiv och beroende av flera påverkande 
faktorer. Mot bakgrund av att syftet har uppnåtts kan metodvalets relevans stödjas. 
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Resultatet för undersökningen bedöms utifrån användande av tillgänglig grupp och är 
inte generaliserbart vilket heller inte var avsikten med densamma (Patel & Davidsson 
2003:57).  
 
Informanternas antal påverkar undersökningens reliabilitet men var inom ramen för 
metoden, undersökningens syfte och förutsättningar. Undersökningsunderlaget är för 
litet för att kunna dra några generaliserande slutsatser men tillräckligt stort för att 
kunna utgöra en intressant grund för fortsatta studier. Ett större urval som fördelat 
över flera skolor hade kunnat resultera i en högre reliabilitet och därmed kunnat 
generaliseras. 
 
Forskarrollen och syftet med undersökningen var väl känd av informanterna. Min 
personliga kännedom om informanterna som tidigare kollegor kan ha påverkat 
undersökningen på så sätt att de därigenom var mer spontana och öppna i sina svar 
än de annars hade varit. Enligt Kylén (2004:24) påverkar intervjusituationen såväl 
intervjuare som informanter. Kylèn (2004:17) skriver att vid ett samtal mellan 
människor vill de involverade: ”få ut något av de gemensamma diskussionerna, 
utbytet av fakta och beskrivning av erfarenheter”. I mitt fall tolkar jag informanternas 
villighet att ställa upp för min undersöknings skull personligt, och att det sedan ledde 
till ett tillfälle för att ge uttryck för deras egna tankar och synpunkter. 
 
En undersöknings kvalitet är beroende av dess validitet och reliabilitet. Validitet är 
beroende av att informanterna förstår frågan och varför den ställs samt att vi håller 
oss till ämnet och det som relaterar till undersökningen. Reliabilitet förutsätter: frågor 
som är enkla att besvara, entydiga och ensidigt tolkningsbara svar, att upprepade 
frågor leder till i stort sett samma svar samt att ett individuellt svar inom samma 
område ska vara homogent (Kylén 2004:13f). 
 
Intervjuerna gjordes utifrån samma frågeställningar men samtalen tog olika form och 
innehållet kom därför att variera även om vi under intervjuerna höll oss till ämnet. 
Striktare och mer styrda intervjuer hade kunnat bidra till att styra upp intervjusvaren 
liksom en större intervjuvana möjligtvis hade bidragit till. Förtjänsten med de gjorda 
intervjuerna är att de är utförda i naturlig samtalsform där varje informants 
personliga åsikter och tankar har tillvaratagits vilket överensstämmer med studiens 
syfte. Om intervjuerna hade varit hårdare styrda fanns det risk för att informanternas 
inte hade svarat så uttömmande och förtroligt. Eftersom det var lärarnas personliga 
åsikter som efterfrågades och även framkom får de utförda intervjuerna och det sätt 
de gjordes på anses framgångsrikt. 
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4.3 Resultatdiskussion 
Nedan diskuteras resultatet under frågeställningsrelaterade rubriker: 

4.3.1 Språkligt ansvar – medvetenhet, tolkning och omfattning 

Resultaten som framkom visar att de undersökta lärarna anser att de arbetar 
språkutvecklande men anser sig samtidigt inte räcka till för elevernas behov. Lärarna 
är medvetna om sitt språkliga ansvar och tolkar att det språkliga ansvaret gäller deras 
ämnens specifika språk. Därutöver skiljer sig tolkningarna åt mellan ett gemensamt 
språkligt ansvar och ett striktare delat ansvar mellan ämneslärare och språklärare 
(lärare i svenska/lärare i svenska som andraspråk). Den här inställningen är inte 
ovanlig utan överensstämmer med det som Gibbons (2010a:32) ger uttryck för när 
hon kritiserar ämneslärares ovillighet att ”lägga tid på elevernas litteracitet” genom att 
skjuta över det språkliga ansvaret på språkläraren. Även Bergman m.fl. (1992:66f), 
Lindberg & Hyltenstam (2012:40) och Polias (Johansson & Ring 2012:10) uttrycker 
att elevers språk- och kunskapsutveckling inte kan betraktas som enbart en 
angelägenhet för lärare i svenska som andraspråk och modersmål. Här betonar 
Sellgren (2011) andraspråkselevers dubbla uppgifter när de både ska lära sig ett nytt 
språk och inhämta nya kunskaper på det nya språket. Liberg (2013) betonar 
läsförmågans förutsättning för att utvecklas i alla skolämnena. Det går inte att 
generalisera lärarnas olika tolkningar eftersom studiens underlag är för litet men det 
vore intressant att undersöka närmare. Däremot kan man spekulera i om man över 
huvud taget kan se elever som ”mina” och ”dina”. Personligen anser jag att alla 
elever är ett gemensamt ansvar och att den gemensamma lärarkompetensen måste tas 
tillvara genom att samarbeta mer över ämnesgränserna. 
 

4.3.2 Språkutvecklande arbetssätt – tillämpning och exempel 

De arbetssätt som lärarna använder sig av har de själva arbetat fram men de uppger 
att de saknar fortbildning i arbetssätt som enligt forskning antas gynna elevernas 
lärande. Språkutvecklande arbetssätt som de använder sig av är: praktisk tillämpning 
och vardaglig anknytning, ämnesordlistor, begrepp och resonemang förklaras, 
hjälpmeningar för att få igång och stötta skrivandet, hjälp med att formulera skriftligt 
och genom att utgå från vardagsspråk och utveckla till skolspråk. Lärarnas arbetssätt 
överensstämmer delvis med det genrepedagogiska arbetssättets, genom stöttning i 
den proximala utvecklingszonen, och Cummins fyrfältare. Arbetssätten 
överensstämmer även med det som Geijerstam (2006:15) påpekar i sin 
doktorsavhandling, att skolspråket, beroende på elevers språkliga bakgrund, kan 
innebära svårigheter även för elever med svenska som modersmål. Lärarna arbetssätt 
att utgå från vardagsspråk för att utveckla skolspråk stöds av Schleppegrell (2004:73f) 
och Cummins (2000:57ff) beskrivna skillnader i vardagsspråk och skolspråk. ”Språket 
är [helt enkelt] nyckeln till skolframgång” som Lindberg skriver i Hajer & Meestringa 
(2014:9f), och grunden för lärandet och tänkandet.  Det som Lindberg (2005:47) 
skriver att många forskare anser att interaktion har en central betydelse även för 
andraspråksutvecklingen, använder sig lärarna av när de praktiskt tillämpar och 
diskuterar i sina ämnen. Jag tror att lärarna skulle bli ännu mer framgångsrika i sitt 
arbete om de själva genom kompetensutveckling fick stöttning i sina respektive 
utvecklingszoner. Det sociokulturella perspektivet är applicerbart på alla individers 
utveckling oberoende av ålder och bakgrund, eftersom vi aldrig blir fullärda.  
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Bergman m.fl. (1992:82f) poängterar att det är arbetssätt och inte ämne som är 
avgörande för språkutvecklingen i kombination med tron på elevernas förmåga och 
intellektuella stimulans. Av studien framgår inte vilken syn eleverna har på sin 
förmåga eller hur lärarna arbetar med att stärka den. Den intellektuella stimulansen 
berörs när det framförs att de högpresterande eleverna inte hinns med på grund av 
att så många elever har bristfälliga språkkunskaper och att de kräver stora 
lärarresurser. Då kan man ju å andra sidan ifrågasätta hur, vad och vilka elever som 
lärarna ska prioritera. Här behöver skolledningen involveras i fortsatta diskussioner, 
vilket eventuellt kan leda till förändringar i organisationen, för att hitta lösningar.  
 

4.3.3 Språkutvecklande arbetssätt – medvetenhet och kompetens 

Samtliga lärare i undersökningen säger att de är väl medvetna om vikten av att arbeta 
språkutvecklande. Lärarna betonar vikten av att eleverna behärskar de ämnesspecifika 
språken i kombination med goda läs- och skrivkunskaper, för att kunna tillgodogöra 
sig undervisningen. Nygård Larsson (2011) framhåller just språkets stora betydelse i 
ämnesundervisningen, liksom dess betydelse för olika elevgruppers skolframgång, 
samtidigt som Magnusson (2008:25) menar att det förutom ämnets tekniska 
vokabulär används metaforer som inte behöver vara självklara för alla elever. En av 
lärarna framhåller dessutom språkets stora del i identitetsskapandet och betonar 
tillsammans med en lärare den huvudroll som språket har i alla människors liv. 
Samtliga lärare anser att ett ämnesintegrerat språkutvecklande arbetssätt är motiverat, 
vilket även uttrycks i läroplanen (Skolverket 2011). Skulle det språkutvecklande 
arbetet kunna utvecklas och underlättas genom kompetensutveckling för att stärka 
och utveckla lärarnas arbetssätt? Meltzer & Hamann i (Skolverket 2012b) framställer 
genrepedagogiken som ett verktyg för språkutvecklande arbetssätt. Skulle lärares 
kompetensutveckling i genrepedagogiken kunna utgöra ett av lärarnas efterlysta 
verktyg för att förbättra undervisningssituationen? Några lärare förespråkar allmän 
kompetens i svenska som andraspråk för alla ämneslärare i syfte att underlätta deras 
förståelse för andraspråkselevers lärande och för att de ska kunna planera och 
anpassa sin undervisning optimalt. Den inställningen delar även Bergman m.fl. 
(1992:72) då de anser att alla lärare som arbetar med andraspråkselever kontinuerligt 
borde fortbildas för att kunna förstå skillnader mellan språkliga och ämnesrelaterade 
brister. Just att förstå skillnader i inlärning som första- respektive andraspråkstalare 
och hur man bör utforma undervisningen för att stödja andraspråkselever har jag 
själv märkt brister i. Arbetssätt som gynnar andraspråksinlärare gynnar alla elever och 
den medvetenheten behöver spridas.   
 

4.3.4 Språkutvecklande arbetssätt - kompetensutveckling 

Lärarna använder arbetssätt som anses gynna elevernas språkutveckling men 
eftersom de inte har någon fortbildning i andraspråksinlärning är det inte så lätt att 
nå fram. Kanske skulle ett tydligare språkutvecklande arbetssätt hjälpa till att komma 
till rätta med elevernas bristande språkliga förmåga och i förlängningen frigöra den 
efterfrågade undervisningstiden för ämnesinnehåll.  
 
Om vi betraktar arbetssätten ur det sociokulturella perspektivet och teorierna om 
utveckling i den närmaste utvecklingszonen; utnyttjas de möjligheterna? Sett till 
språkutvecklande arbetssätt som lärarna ger exempel på så gör det nog delvis det 
men sätts språket i sitt sammanhang i tillräckligt hög utsträckning? Just språkets 
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sammanhangsberoende variation framhåller Gibbons (2010a:86) som ett av de 
viktigaste argumenten för andraspråkselevers behov av språk- och innehållsintegrerad 
undervisning. Hon anför vidare att en integrerad undervisning möjliggör samtidig 
språk- och ämnesundervisning i meningsfulla och autentiska sammanhang och att det 
krävs för att eleverna ska kunna följa gällande kursplaner. Det här överensstämmer 
med det synsätt som NO-lärare 2 lägger fram vid den praktiska tillämpningens fördel. 
NO-lärare 2 är den som på eget initiativ läst: ”flera avhandlingar som visar på 
språkets betydelse i just NO”. NO-lärare 2 framhåller den praktiska tillämpningen i 
naturvetenskapliga ämnen som en fördel i arbetet, i synnerhet, med språkligt svaga 
elever vilket även framhålls av Geijerstam (2006:127).  Cummins (2000:57ff), 
Gibbons (2010a:85f) och Schleppegrell (2004:73f) menar att en av de stora 
utmaningarna i utvecklandet av ett skolspråk är att förstå skillnaderna mellan tal- och 
skriftspråk och de nämner att det kan vara problematiskt för andraspråkselever i 
synnerhet.  
 

4.3.5 Lärarnas egna reflektioner – organisatoriska brister och ökade 
krav 

NO-lärare 1 blickar tillbaka till en tid då det fanns ett fungerande samarbete mellan 
ämneslärare, modersmålslärare och lärare i svenska som andraspråk och framför att 
skolans organisation behöver ses över. Idag finns, till skillnad från då, dessutom 
studiehandledare som lärarna ser som en stor tillgång och en förutsättning för 
flerspråkiga elevers skolframgång. Studiehandledningens omfattning är dock inte 
tillräcklig utan ytterligare behov föreligger, avslutar NO-lärare 1. Det belysta 
bristande samarbetet kan kopplas till Polias (i Gibbons 2010a:10) synsätt att alla 
lärare är språklärare och därigenom skapa en gemensam förståelse för elevernas 
behov och hur lärarnas gemensamma kompetens genom samarbete ska utmynna i 
utvecklande av optimal kunskapsutveckling för alla elever. Geijerstam (2006:127) 
menar att det krävs ett aktivt arbete av alla elever för att ta sig in i de olika 
skolämnena. Jag anser att elevernas egna aktiva arbete måste tydliggöras i ännu högre 
grad, liksom läsförmågans förutsättning för att utvecklas i alla ämnen som Liberg 
(2013) betonar. Brister i skolans undervisningsorganisation påtalas av flera lärare i 
undersökningen och här efterlyses en tydlig strategi för uppflyttning av 
andraspråkselever från förberedelseklass till ordinarie klass.  SO-lärare 7 nämner 
rörande eleverna i svenska som andraspråk: ”Jag vill inte ha upp dem i klass för 
tidigt!” NO-lärare 1 menar att direktintegreringen av andraspråkselever enbart har en 
ekonomisk orsak och att den istället borde föregås av en intensiv kurs i enbart 
svenska. 
 
Organisatoriska brister och ökade krav på lärarna samtidigt som förutsättningarna för 
att utföra arbetet förändras genom ökad arbetsbörda är återkommande i 
intervjusvaren. Bristen på tid för att utföra undervisningsrelaterade sysslor är 
återkommande kommentarer under intervjuerna. Tidsbristen i kombination med en 
språkligt komplex klassrumssituation upplevs frustrerande. Betyg och bedömning är 
inte en fråga för den här undersökningen men utgör ändå en ständigt återkommande 
beröringspunkt. I den rådande läroplanen uppfattar informanterna språket som mer 
uttalat och att det inte räcker att eleverna inhämtar goda ämneskunskaper om de inte 
sedan kan redovisa sitt lärande genom förande av argumenterande resonemang på ett 
ämnesrelevant språkligt sätt i såväl tal som skrift. Ytterligare komplexitet relaterad till 
bedömning framförs i att lärarna har fullt sjå med att hjälpa de medelgoda eleverna 
att nå betygsnivå E medan de svaga respektive de duktiga eleverna kommer i kläm. 
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Mest upplevs de duktiga eleverna som strävar efter höga betyg att försummas då 
resurser i första hand läggs på dem som inte når godkänt. NO-lärare 2 anser att 
”läraryrket är svårt” eftersom konsekvenserna av att inte hinna med allt blir ”en 
medelväg” som påverkar undervisningskvaliteten och varken gynnar de svagare eller 
de duktigare eleverna. 
 
När det gäller att kunna hjälpa elever med svårigheter av olika slag efterlyser SO-
lärare 6 kompetensutveckling och menar att fler elever skulle nå längre med rätt hjälp 
av kompetent personal. SO-lärare 6 gör en liknelse genom att dra en parallell mellan 
läsning och fotboll: 
 

Så fort man har några andra problem som dyslektiker och så där så kan 
det ju vara lite svårt. Det har man ingen utbildning för men såna som 
behöver. Det är ungefär som att jag kan inte spela fotboll men skulle jag 
träna så får jag träna mer än Zlatan skulle få göra. Och så är det ju med 
läsning också. 

 
Det upplevs som om förhållandet mellan det ökande antalet flerspråkiga elever och 
tillgänglig lärarkompetens är skevt och utgör en betydande påverkansfaktor: 

 
Å det är ju det med inkluderingen [av flerspråkiga elever, min 
kommentar] också att det finns så många som sitter och behöver ha så 
mycket hjälp, och det är inte en utan det är flera och då blir det så som 
[…] X som är jätteduktig som skulle behöva ha den där extra 
utmaningen, som aldrig får det. För att man bara måste fixa läget. 

 
    (SO-lärare 6) 
 

4.4 Slutsatser 
Lärarna är medvetna om sitt språkliga ansvar men tolkar det olika. Tolkningar görs 
till övervägande del som ett ansvar för det egna ämnesspråket. Lärarna anser att de 
arbetar språkutvecklande i stor omfattning. Språkutvecklande arbetsätt som de 
använder sig av är praktisk tillämpning och vardaglig anknytning, ämnesordlistor, 
begrepp och resonemang förklaras, hjälpmeningar för att få igång och stötta 
skrivandet, hjälp med att formulera skriftligt och genom att utgå från vardagsspråk 
och utveckla till skolspråk. 
 

4.5 Avslutande reflektion 
Till följd av de egna reflektioner som uppkom utifrån intervjuerna ställdes i efterhand 
några frågor till en arabisktalande studiehandledare  som är verksam i den aktuella 
skolan. Studiehandledaren som har bott 8 år i Sverige, och har en lärarutbildning från 
sitt hemland, anser inte att det naturvetenskapliga ämnesspråket är särskilt svårt att 
lära sig om man tidigare har stiftat bekantskap med det genom studier på sitt eget 
språk eftersom ämnesspråket  är så starkt relaterat till ämnet. Däremot menar 
studiehandledaren att det samhällsvetenskapliga ämnesspråket ställer mycket höga 
krav och är mycket svårt att lära sig för personer med andra modersmål än svenska. I 
samma andetag nämns även den svenska skönlitteraturen och att den upplevs lika 
svår. I mitt kommande arbete som lärare i svenska som andraspråk tar jag med mig 
studiehandledarens erfarenhet i min förståelse för hur mina elever kan uppleva mötet 
med ämnesspråket. (Studiehandledaren har muntligt gett sitt medgivande till 
återgivande av vårt samtal). 
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4.6 Förslag på fortsatt forskning 
Med utgångspunkt i undersökningens syfte kan kommande studier baseras på 
ämnesvisa fördjupningar av var och en av den här studiens frågeställningar. 
Undersökningen kan ses som en relevant förstudie för alla svenska skolor som har 
elever med andra modersmål än svenska 
Anknuten intressant forskning kan vara flerspråkiga elevers erfarenheter av 
språkutvecklande arbetssätt under sin skolgång efter avslutat gymnasium. 
 
Jag tycker att aspekten att både det samhällsvetenskapliga ämnesspråket  och den 
svenska skönlitteraturen  upplevs ställa mycket höga krav och är mycket svårt att lära 
sig för personer med andra modersmål än svenska är intressant och värd att ägna 
framtida forskning åt. Just svårigheter för andraspråksinlärare att ta till sig den 
svenska skönlitteraturen har jag själv reflekterat över men inte läst någon 
undersökning om. 
 
Ytterligare en viktig fråga för fortsatt forskning är att undersöka de högpresterande 
elevernas skolsituation, vilka resurser de har tillgång till och om den enligt läroplanen 
(Skolverket 2011) och skollagen (SFS 2010:800) likvärdiga utbildningen verkligen 
anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. 
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Muntliga källor 
Intervju med NO-lärare 1 2015-04-14 
Intervju med NO-lärare 2 2015-04-14 
Intervju med NO-lärare 3 2015-04-14 
Intervju med SO-lärare 4 2015-04-14 
Intervju med SO-lärare 5 2015-04-14 
Intervju med SO-lärare 6 2015-04-14 
Intervju med SO-lärare 7 2015-04-15 

Bilagor 
Bilaga I Informationsbrev till lärare 
Bilaga II Intervjufrågor



  

     Bilaga I 
Informationsbrev till lärare 

                          
 

Intervju för examensarbete 
 
Den undersökning jag ska genomföra går ut på att undersöka lärares språkutvecklande arbete i 

natur- och samhällsvetenskapliga ämnen. 

 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 

 

Undersökningsdelen av examensarbetet kommer att bygga på intervjuer med lärare.  

 
Intervjuerna kommer att genomföras i skolan under 14-15 april och tar ca 30-45 
minuter.  
 
Intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt, och varken du eller skola kommer 
att namnges i redovisningen av uppgiften. Samtalet behöver spelas in för att 
materialet ska bli lättare att hantera, men inspelningen kommer att raderas så snart 
examensarbetet är godkänt.  

 
Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst 
avbryta deltagandet utan närmare motivering.  

            
 
Ytterligare upplysningar lämnas av mig eller nedanstående handledare. 
 
 
Student:                Handledare: 
 
 

Genom att skriva din namnteckning nedan anger du ditt deltagande i 
undersökningen.  
Skicka detta dokument till ovanstående mailadress senast 2015-04-10. 
 
 
 
 
Namnteckning  Namnförtydligande mailadress/telefonnummer 



  

     Bilaga II 

Intervjufrågor 

 

1. Vilka ämnen är du utbildad i? 

2. Hur läge har du arbetat som lärare? 

3. Vilka språkkunskaper har du? 

4. Hur definierar du ett språkutvecklande arbetssätt?  

5. Är det viktigt att arbeta på ett språkutvecklande sätt? Varför? / Varför inte? 

Med vilka elever är det i så fall viktigt att att arbeta språkutvecklande? 

6. Vilka erfarenheter har du av ett språkutvecklande arbetssätt?  

7. Anser du att du arbetar språkutvecklande i din undervisning? Ge exempel i så 

fall 

8. Om du inte arbetar språkutvecklande vad beror det på? Vad skulle du behöva 

för att göra det? 

9. Bör ett språkutvecklande arbetssätt bör vara integrerat i alla ämnen? Varför? / 

Varför inte?  

10. Har du kunskaper om något/några språkutvecklande arbetssätt? Vilket/vilka? 

Använder du i så fall den i din undervisning?   

(Ex. Genrepedagogiken/Stöttning) 

11. Hur ser du på att undervisa elever med olika språklig förmåga i svenska i 

klassrummet samtidigt?  

12. Känner du att du har kompetens för det? / Känner du att du saknar 

kompetens för det? Skulle du vilja utveckla din kompetens? 

13. Har du några egna reflektioner relaterade till vårt samtal som du vill nämna? 

 
 


