
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Arbetar ämneslärare språkutvecklande? 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Camilla Borg Carenlöv 
 
 
 

 
 
 

2012 
  

 
 
 

Uppsats, högskolenivå, 7,5 hp 
Svenska språket 

Svenska som andraspråk 31-60 hp 
 
 

 
  

 
 
 

Handledare: Olle Hammermo 
Examinator:Ulrika Serrander 

 
  

 
 
 



 

 
 

 
Sammandrag 
 
Uppsatsen undersöker om ämneslärare arbetar språkutvecklande. Enligt läroplanen 

för grundskolan, LGR11, skall eleverna kunna analysera, reflektera och 

problematisera fakta inom skolans olika ämnen. För att kunna göra detta måste 

eleverna ha förstått vad de läst och de måste kunna förstå ord och begrepp. 

Litteraturen säger att ett samarbete mellan ämneslärare och svenska som 

andraspråkslärare, SVA-lärare, är viktigt. Metoden som använts vid undersökningen 

är intervjuer. Dessa har skett för att få svar på frågeställningarna. Lärare har 

intervjuats och alla ansåg att de arbetade språkutvecklande men att något samarbete 

med SVA-läraren inte skedde. Alla intervjuade lärare är positiva till samarbete och 

jag anser det vara rektors ansvar att lösa den schematekniska biten.  
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1. Inledning 

 

Jag har valt att fördjupa mig i om undervisande lärare använder sig av ett 

språkutvecklande arbetssätt i sin undervisning. Är det så att de medvetet arbetar 

språkutvecklande vill jag veta hur de gör det? Finns det lärare som inte arbetar 

språkutvecklande vill jag ta reda på varför och om de anser att andraspråkseleverna 

ändå tillgodoser sig undervisningen på ett tillfredsställande sätt. Jag har funderat över 

hur andraspråkselever tillgodoser sig undervisningen. Detta gäller främst 

andraspråkselever men också elever med svenska som modersmål. 

 

1.1 Syfte och frågeställning 
 
 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka om ämneslärare arbetar 

språkutvecklande. Jag har brutit upp syftet i tre frågor. 

 

 Arbetar ämneslärare språkutvecklande? 

 Om de arbetar språkutvecklande – hur ser det då ut? 

 Om de inte arbetar språkutvecklande – hur anser de att andraspråkselever 

tillgodoser sig ämnesundervisningen? 
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2. Tidigare forskning 
 

2.1 Integrera språk- och ämnesundervisning 
 

Gibbons (2010) menar att många länder inte använder sig av andraspråkslärare i klasser 

utan hänvisas till ordinarie undervisning och detta säger Gibbons inte är en bra lösning 

(Gibbons, 2010:23). Holmegaard & Wikström (2004) menar att elever som finns i den 

svenska skolan som inte studerar på sitt modersmål ställs inför stora utmaningar genom 

att både ta in det nya språket och att tillgodogöra sig ämnesundervisning på sitt andra 

språk. Ett språk som de inte behärskar tillfullo. I de olika ämnena eleverna studerar 

krävs det olika språkfärdigheter, det finns en rad facktermer som eleverna skall 

behärska för att tillgodogöra sig ämnesundervisningen. Det är inte bara fackorden som 

är ett problem utan även olika grammatiska och textuella drag återfinns i de olika 

texttyperna.  De allra flesta andraspråkselever får sin ämnesundervisning på svenska och 

då är det viktigt menar Holmegaard & Wikström (2004) att det sker efter elevernas egna 

behov och att undervisningen är anpassad därefter. En satsning på språkutvecklande 

ämnesundervisning är ett måste för att dessa elever skall lyckas (Holmegaard& 

Wikström, 2004: 539). För att komma så långt krävs det att lärarna samverkar och att en 

gemensam språkpedagogik kommer till stånd. De som måste vara navet i denna satsning 

är svenska som andraspråksläraren, modersmålsläraren och bibliotekarien säger 

Holmegaard & Wikström 2004:540).  

 

2.2 Skolrelaterade språkfärdigheter 
 
 

Detta begrepp används av Holmegaard & Wikström (2004). Det handlar om att när ett 

barn med svenska som modersmål utvecklar sitt språk genomsyras det av en 

språkanvändning som är användbar i olika ämnen och dessa i sin tur bygger på 

kunskaper i språket som dessa barn har förvärvat redan i förskoleåldern. Tittar man 

sedan på andraspråkseleverna går det ganska snabbt för dem att skaffa sig 

kommunikativa färdigheter i andraspråket. De kan ganska snart föra och förstå ett 

vardagligt samtal. När det sedan kommer till skolrelaterade språkfärdigheter tar det 

betydligt längre tid. För dessa andraspråkselever krävs det extra satsningar. Holmegaard 

& Wikström (2004) talar om en viktig pusselbit för de här eleverna och det handlar om 

kvalificerad och ämnesintegrerad ämnesundervisning. SVA-lärare har en central roll i 

detta. De har en riktad språkundervisning för dessa elever men det är inte tillräckligt. De 
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måste också hjälpa till med att utveckla de skol- och ämnesrelaterade 

språkfärdigheterna. Kunskapskraven för undervisande lärare är därför höga för att de 

skall kunna arbeta på ett språkutvecklande sätt. Pedagogerna måste på bred front arbeta 

för att möta andraspråkselevernas behov. Både SVA och ämnesundervisningen måste 

arbeta för att stödja och stärka varandra i det språkutvecklande arbetet (Holmegaard & 

Wikström, 2004:540). Ämneslärare anser ibland att andraspråkseleverna kommer ut i 

klass eller ämnesundervisningen för tidigt. Eftersom det kan ta upp till 10 år att tillägna 

sig ett akademiskt skolspråk (Holmegaard & Wikström, 2004:541) anser inte 

Holmegaard & Wikström (2004) att man kan vänta tills andraspråket är fullt utvecklat. 

De menar snarare att undervisningen måste samverka och i detta spelar 

modersmålsläraren en betydande roll för eleverna. Modersmålsläraren skall finnas som 

en resurs, kunna handleda och planera för att underlätta för eleverna. Självklart finns 

också SVA-läraren med i detta arbete. De har kunskap om vad det är som eleverna 

behöver för att lyckas med sitt skolarbete. De skall också fungera som experter i 

arbetslaget i sin planering av språkutveckling i alla ämnen (Holmegaard& Wikström, 

2004:542). 

 

2.3 Vad utmärker ett språkutvecklande arbetssätt? 
 

Omvärldskunskap, tid och modersmål är mycket viktiga faktorer anser Holmegaard & 

Wikström (2004). För att kunna ta till sig och förstå det som undervisas i klassrummet 

och därigenom skapa ett sammanhang måste eleverna ha goda kunskaper om sin 

omvärld (Holmegaard & Wikström, 2004:541).  

Gibbons (2010) menar att ett integrerat arbetssätt är att föredra. Hon anser att 

språkundervisningen blir effektivare när andraspråkseleverna får möta språket på ett 

meningsfullt sätt och i ett naturligare sammanhang. Gibbons (2010) anger en rad olika 

skäl till att integrerat arbetssätt gynnar eleverna. 

 

 Naturliga sammanhang gagnar språkundervisningen. 

 Det tar väldigt lång tid för andraspråkselever att uppnå en infödds kunskaper i 

ett skolrelaterat språk. Genom integrerad undervisning påskyndas 

språkinlärningen. Klassrumstiden utnyttjas på detta sätt mer effektivt. 

 Om inte integrering sker får eleverna inte tillräckliga kunskaper för att lyckas 

med sina studier. 

 Språket och kunskapsinlärning gynnas av integrering (Gibbons, 2010:163–164). 
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2.3.1 Cummins modell 
 

 
 

Cummins (1996) har arbetat fram denna fyrfältsmodell för andraspråkselevers språk- 

och kunskapsutveckling. I den här modellen går eleverna från 1–3. I den fjärde rutan 

finns uppgifter som är kognitivt enkla men eleven har här inget stöd i texten. Här skall 

eleven kunna härma, säga efter och kopiera. I den här rutan finns det mycket få 

aktiviteter. Den här matrisen eller modellen skall vara som ett stöd för lärare i 

undervisningen. Den används som ett verktyg för att definiera och värdera språkliga och 

kognitiva krav som ställs i skolans värld. Det finns två saker som är viktiga för 

andraspråkselevernas språkinlärning och det är den kognitiva nivån och grad av 

situationsberoende. Genom dessa två begrepp kan lärarna anpassa sitt arbete i 

klassrummet på ett mycket genomtänkt sätt. Man kan också använda denna matris vid 

utvecklingssamtal och liknande. Hur det går till att arbeta med matrisen och exempel på 

vad eleven skall jobba med: 

 

 Första rutan: Vardagsspråk. Här skall eleven kunna identifiera, koppla ihop, 

namnge, återge, tillämpa kända rutiner, beskriva iakttagelser, ordna, sortera och 

berätta. 

 Andra rutan: Det är i den här rutan som andraspråkselever bör arbeta. Då höjs 

den kognitiva nivån. Här skall eleven kunna generalisera, jämföra konstatera, 

sammanfatta, planera, klassificera, söka lösningar på problem, omforma, 

informera och rekapitulera. 

 Tredje rutan: Skolspråk. Är eleven på en avancerad nivå skall den jobba här. Här 

skall eleven kunna argumentera, identifiera kriterier och underbygga idéer, 

försvara åsikter och bedömningar, vara kritisk, tolka belägg och göra 
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slutledningar, formulera hypoteser, förutsäga resultat, analysera, tillämpa regler 

och principer på nya situationer (Holmegaard & Wikström 2004:543–545). 

 

 

 

 

2.4  Vad säger LGR 11 om språkutvecklande arbetssätt? 
 

På ett flertal ställen i LGR11 står det som kan tolkas som språkutvecklande arbetssätt. 

Några exempel tas härmed upp:  

I LGR 11 står det att läraren skall:  

 

 ”ta hänsyn till varje individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande”  

 ”samverka med andra lärare i arbetet för att nå utbildningsmålen” 

 ”organisera och genomföra arbetet så att eleven 

            – får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling” (LGR 11:14). 

 ”undervisningen i olika ämnen samordnas så att eleverna får möjlighet att 

uppfatta större kunskapsområden som en helhet”, (LGR11:19). 

 

Genom att läsa LGR11 i sin helhet syns det med all önskad tydlighet att Skolverket 

förväntar sig att lärare jobbar språkutvecklande i alla skolans ämnen. Det står i alla 

ämneskategorier att lärare skall arbeta så att eleverna kan förstå och använda sig av för 

ämnet specifika begrepp. Eleverna skall kunna analysera, reflektera, föra resonemang 

om det specifika ämnet; de skall också kunna formulera och diskutera för att föra ett 

resonemang framåt (LGR11). 
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3.Metod 
 
 
 

3.1 Metodval 
 

Metoden jag har använt mig av är intervjuer. Mitt syfte och min frågeställning anser jag 

passar bäst att få svar på genom intervjuer. 

 

3.2 Material och urval 
 

Jag har valt ut olika kategorier av lärare till mina intervjuer. En bredd är viktig att få och 

det anser jag att jag får genom mitt urval. En matematiklärare, en SO-lärare och en 

SVA-lärare är de som jag intervjuat. Jag vill få med en SVA-lärare för att höra dennas 

åsikter om hur språkutvecklande arbetssätt används på den aktuella skolan.  SVA-

läraren är en kvinna med lång erfarenhet som är i 45-årsåldern. Matematikläraren är 

även en kvinna med lång erfarenhet i 50-årsåldern. Slutligen har vi en SO-lärare som är 

en kvinna i 30-årsåldern med 8 års erfarenhet. Jag har valt dessa på grund av att de alla 

har SVA-elever i sina undervisningsgrupper. 

 

3.3 Genomförande 
 

Jag avsatte tid med var och en av de intervjuade. Samtalen tog mellan 30 minuter och en 

timma. Jag hade förberett ett antal intervjufrågor men lät sedan lärarna tala fritt om de 

ville. Det ville alla intervjuade göra. Jag själv känner alla lärare väl så det var ingen 

jobbig situation för dem. Vid intervjuerna antecknade jag vad de intervjuade sade. 
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4.Resultat 
 

Två intervjuer med undervisande ämneslärare samt en SVA-lärare har gjorts. Frågorna i 

syftet och frågeställningen har utgjort basen för intervjuerna.  

 

Lärare 1, SVA läraren, en kvinna i 45-årsåldern. 

Arbetar du medvetet språkutvecklande? 

Hon anser att hon arbetar mycket språkutvecklande och hon berättar gärna för mig hur 

det går till. Hon har starka åsikter om vad som hon anser vara bra undervisning. Hon 

berättar ingående hur hon jobbar. 

 Hur arbetar du, kan du ge exempel? 

 

Klassrumsmiljön: Det handlar i första hand om att skapa ett harmoniskt och tryggt 

klassrumsklimat för att nå största möjliga och bästa inlärningsförutsättningar för 

eleverna. Interaktion spelar stor roll i undervisningen.  

 

Kommunikation/interaktion: Hon menar på att det är viktigt att skapa så många 

möjligheter som bara går för att få igång en kommunikation. Hon ger exempel på att 

hon ofta ställer öppna frågor till sina elever. Stöttning är en av de viktigaste faktorerna i 

hennes undervisning. Att stötta menar hon är att eleverna skall få göra olika saker som 

att skriva på tavlan, skriva fritt etc. Hon påpekar också vikten av att som hon säger 

”fånga ögonblicket”. Här menar hon att även om hon gjort en planering så följer hon 

inte den slaviskt om det är så att något annat dyker upp. Hon låter då eleverna få fråga 

och diskutera det som kommit upp. Det är viktigt att stärka eleverna men också att få 

dem att reflektera över sitt eget lärande. SVA läraren använder sig av en matris som 

eleverna fyller i varje fredag för att de skall kunna reflektera över veckan som gått, vad 

de har lärt sig, vad de är bra på och liknande. Det är ett nytt inslag i undervisningen som 

hon efter några veckor har sett som positivt och kommer att fortsätta med. Det är bra för 

eleverna att se att de hela tiden går framåt men det är också bra för läraren. Skriver en 

elev att den inte har förstått ett moment eller en övning tar läraren veckan därpå upp det 

som för eleven verkat svårt. Hon förklarar och ger exempel så att alla förstått. Hon är 

också mycket lyhörd för vad eleverna själva känner att de vill gå vidare med. 

 

Metoder: . Hon använder dictogloss för att utveckla elevernas språk. Hon berättar hur 

detta går till. Metoden består av fyra steg. Det går ut på att eleverna i mindre grupper 
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skall rekonstruera en kortare text. I första steget ger läraren eleverna en förförståelse av 

texten. Läraren talar om textens tema och introducera nya och/eller svåra ord i texten. I 

andra steget läser läraren upp texten två gånger med normal läshastighet. Första gången 

ska eleverna bara lyssna.  Andra gången har de möjlighet att anteckna stödord och fraser 

som de kan ha nytta av vid rekonstruktionen. I tredje steget skall eleverna i små grupper 

tillsammans rekonstruera texten med hjälp av sina anteckningar och sitt minne. I fjärde 

och sista steget skall grupperna presentera och kommentera sin textrekonstruktion i 

helklass. Därefter analyseras och diskuteras texten av hela klassen. Det är viktigt att 

säga att den nya texten inte behöver vara en exakt kopia av ursprungstexten. Den skall 

dock vara textuellt adekvat och grammatiskt korrekt. Hon menar att man med denna 

metod tränar eleverna att tala, skriva, lyssna och läsa.  

 

Bedömning: Läraren använder sig av loggböcker och performansanalyser för att göra 

sina bedömningar av eleverna. 

 

Planering av lektioner: Hon arbetar utefter språknyckeln. 

 

 S – stöttning. Förenkla inte! Man skall ha höga förväntningar på sina elever. 

 P – produktion. Använd språket!  

 R- rik interaktion.  

 Å- återkoppling 

 K- kontextrika sammanhang – konkret -abstrakt. Bygga upp ordförrådet. Arbeta 

gärna med tema för att skapa sammanhang och inte lösryckta ord.  

 

Arbetar du tillsammans med ämneslärarna? 

Tyvärr sker inget samarbete mellan SVA och andra ämne. Hon anser att det är mycket 

synd. Hon tror dock att det måste komma till stånd ett samarbete inom en snar framtid 

eftersom elevantalet hela tiden ökar och i och med det tror hon att det krävs ett 

samarbete. Detta samarbete skulle gagna alla menar läraren och ser positivt på ett 

samarbete mellan ämneslärarna. 

 Hon avslutar intervjun med att säga att språkutveckling får man genom att använda 

språket! 
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Lärare 2 

Matematikläraren kvinna i 50-årsåldern 

Arbetar du språkutvecklande i din matematikundervisning? 

Ja, absolut. Matematik handlar ju inte bara om att kunna räkna ut tal. Det gäller också 

att förstå ord och begrepp i anslutning till talen. Vi börjar till exempel att komparera 

adjektivet lång innan ni gör det i SVA. Det kan handla om lång, längre längst eller kort, 

kortare, kortast. I matematik är detta väldigt viktigt för att kunna ge ett korrekt svar och 

för att förstå vad det faktiskt frågas efter i uppgiften. Det blir mycket ordkunskap för att 

öka förståelsen i ämnet. Det är många gånger så att ett ord har en annan betydelse i 

matematik än vad det kanske har i svenska. Då måste vi tala om att ord kan ha fler än en 

betydelse. 

Finns det något samarbete mellan SVA-lärare och ämneslärare? 

I den bästa av världar skulle vi självklart arbeta tillsammans både SVA-lärare, 

ämneslärare och modersmålslärare. Tyvärr har det inte varit så enkelt att få ihop det. Det 

måste ske en systematisering och skapa utrymme för detta samarbete. Jag hoppas och 

tror att det ändå kommer att komma till stånd ett sådant samarbete. 

Lärare 3  

SO-läraren en kvinna i 30-årsåldern. 

Arbetar du språkutvecklande i din ämnesundervisning? 

Ja, det måste jag göra då jag har några elever med annat modersmål än svenska. De 

förstår ju inte annars. Det är många nya ord och begrepp som de kanske inte förstår. Nu 

känner jag eleverna mycket bra eftersom jag har haft dem i snart tre år. Vi har 

tillsammans skapat ett tryggt klassrumsklimat. Det är mycket viktigt. Eleverna säger 

genast till om det är ord de inte förstår. De är absolut inte rädda för att fråga. Eftersom 

klassen i övrigt är ganska svag så gör det ingenting att förklara även för dem. Vid prov 

förklarar jag lite extra för svenska som andraspråkseleverna. Ibland går vi till ett 

grupprum där vi gör vissa delar av provet muntligt. När vi läser nya stycken ber jag 

SVA- eleverna att göra en ordlista över de ord som de inte förstår och sedan sätter vi oss 

ned tillsammans för att skapa en förklaring till ord och begrepp. 

Arbetar du tillsammans med SVA-läraren? 

Tyvärr inte. Vi har försökt att få till det rent schematekniskt men det har varit mycket 

svårt. Tidpunkt och kontinuitet är viktigt. Vi har diskuterat hur det skall ligga i schemat 

och från vilka ämnen andraspråkseleverna skall gå ifrån ordinarie undervisning. De vill 

ju inte gå när de andra eleverna är lediga. Det är också ett problem för att eleverna inte 

alltid vill gå till SVA-läraren. Vi har försökt för något år sedan men det var svårt att få 
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ungdomarna att gå. De skulle då gå på EPT som betyder elevplanerad tid. Då får 

eleverna jobba med sådant som de kommit efter med eller känner att de behöver jobba 

extra med. Då gick inte eleverna alls på SVA-lektionen. Den måste ligga på ett annat 

sätt för att det skall bli attraktivt för ungdomarna att gå dit. Jag hoppas ändå att vi skall 

kunna få till det. 
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5.Diskussion och slutsatser 
 

 

Som också LGR 11 säger så måste pedagogerna arbeta språkutvecklande för att nå 

största möjliga måluppfyllelse. Det står också att lärare skall jobba ämnesövergripande 

för att eleverna skall uppfatta större ämnesområden som helhet. Eleverna skall kunna 

reflektera, analysera och problematisera. Självklart frågar man sig hur detta skall gå till 

för andraspråkseleverna som inte har dessa specifika färdigheter på det nya språket. Det 

är lätt att säga att det är självklart att alla i skolan skall jobba med språkutvecklande 

ämnesundervisning men efter att ha talat med undervisande lärare förstår jag att så 

enkelt är det inte. Det har att göra med ovana i många fall. På den skolan där 

intervjuerna gjorts, har det inte funnits så många andraspråkselever förut men efter en 

etablering av ett boende för ensamkommande flyktingpojkar har situationen på skolan 

drastiskt förändrats. Det finns helt enkelt inte rutiner för detta på samma sätt som det 

finns på skolor där man under en längre tid tagit emot flyktingar eller andra individer 

med svenska som andraspråk. 

 

Funderar man på hur lång tid det faktiskt tar för en människa att nå till en nivå i det nya 

språket som motsvarar den nivå man bör befinna sig på för att följa med i 

undervisningen skulle dessa elever som kommer i 15–20-årsåldern aldrig komma ut i en 

”vanlig” klass. Lärarna i undersökningen arbetar alla fokuserat och intresserat med 

andraspråkseleverna. Det är dock ingen av ämneslärarna som har svenska som 

andraspråk i sin utbildning och självklart ej heller samma kunskaper om dessa elever 

som SVA-läraren har. Här ser man att ett samarbete mellan de olika lärarna vore 

fantastiskt stimulerande och lärorikt för alla inblandade parter. Det är uppenbart utifrån 

det resultat som kom fram i undersökningen att ett samarbete måste komma till stånd.  

Det skulle ge eleverna som har svenska som andraspråk andra möjligheter att hänga 

med i undervisningen och förstå de ämnesspecifika begreppen på ett annat sätt. Här kan 

jag även tycka att det skulle finnas modersmålslärare för att ytterligare främja ett 

språkutvecklande arbetssätt. På skolan finns endast en modersmålslärare som talar dari 

och persiska, övriga elever med andra språk som modersmål får således ingen 

modersmålsundervisning, ej heller någon studiehandledning på sitt modersmål. 

Eftersom detta saknas kan det tyckas än viktigare att samarbetet mellan lärarna fungerar 

på ett tillfredsställande sätt för alla parter. 
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Alla intervjuade lärare jobbar medvetet språkutvecklande och det är positivt. Ett 

samarbete med SVA vore ändå att föredra. Vad som dock är ett problem är att rent 

schematekniskt få till det. Jag anser att det är rektor som måste gå in och styra upp 

situationen. Rektor måste inse vikten av detta samarbete, då det gagnar både lärare och 

elever. Som jag förstått det på lärarna rinner sådant här lätt ut i sanden. Det måste bli ett 

prioriterat område där rektor, lärare och elever får upp statusen och gör det attraktivt att 

arbeta vidare med. 

 

5.1 Vidare forskning 

 
Jag har under intervjuerna fått höra att det kan vara svårt att hitta tiden för ett samarbete. 

Jag skulle vilja veta rektors syn på problemet. Jag skulle vilja intervjua honom för att ta 

del av hans synpunkter och mål för elever med svenska som andraspråk. Hur skulle han 

vilja att lärarna skall jobba vidare med eleverna. Det skulle vara intressant att forska 

vidare om. Jag anser också att det skulle vara intressant att göra en studie om elevernas 

situation, hur de ser på sin undervisning. Har de tillräckliga förutsättningar att nå 

skolans uppsatta mål? 
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