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Abstract 

The purpose of this study is to examine how specialist teachers relate to content- and language-

integrated learning, as well as examine if and how they work with developing the pupils’ language and 

subject knowledge in the tutoring in order to benefit for the pupils learning process. The intention is also 

to examine which lingual challenges the teachers see in their subject. To answer the research questions, a 

qualitative method is used, and semi-structured interviews. In total, five senior high school teachers from 

one school in Västra Götaland have been interviewed and the subjects represented are physical 

education, social science, history, religion, sociology, mathematics and natural science. The result shows 

that teachers support content- and language integrated learning in their tutoring and they also believe 

that it is important to develop the pupils’ lingual ability in order for them to develop in their specific 

subject. However, the result shows that the old subject tradition is still evident to some extent, but the 

perception of the role as a specialist teacher is changing. Moreover, the result shows that the teachers 

work with content- and language integrated learning in their specific subject, with an emphasis on terms 

and the understanding of concepts. It is evident that Vygotskys socio-cultural perspective and Hallidays 

systemic-functional grammar is seen in how teachers work, but the conclusion is that teachers to a large 

extent work according to these theories without being aware of it, and thus rather makes it right by 

coincidence. Further, the result shows that the teachers are aware of what lingual challenges the pupils’ 

come across in their specific subject, and they agree on that there are mainly the cognitive abilities that 

challenge the pupil. 

Key words: content- and language-integrated learning, specialist teacher, senior high school, cognitive 

abilities, understanding of concepts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   	  

 

Sammandrag 

Syftet med studien är att undersöka hur ämneslärare förhåller sig till språk- och kunskapsutvecklande 

arbetssätt, samt undersöka om och hur de i så fall arbetar med att utveckla elevens språk och 

ämneskunskap i undervisningen för att gynna elevens lärande. Intentionen är även att undersöka vilka 

språkliga utmaningar lärarna anser att eleven möter i deras ämnen. För att besvara studiens 

frågeställningar har en kvalitativ inriktad metod valts, i form av semistrukturerade intervjuer. 

Sammanlagt intervjuades fem gymnasielärare från en skola i Västra Götaland och ämnena som 

representeras är idrott och hälsa, samhällsvetenskap, historia, religion, sociologi, matematik och 

naturvetenskap. Resultatet visar att lärarna är positivt inställda till språk- och kunskapsutvecklande 

arbetssätt i ämnesundervisningen och att de tycker att det är viktigt att utveckla elevens språkliga 

förmåga för att eleven ska kunna utvecklas i deras ämnen. Dock visar resultatet att den gamla 

ämnestraditionen fortfarande finns kvar till viss del, men att synen på ämneslärarens roll likväl håller på 

att förändras. Vidare visar resultatet att lärarna arbetar med språk- och kunskapsutveckling i sina ämnen, 

med fokus på främst termer och begreppsförståelse. Det går tydligt att se Vygotskys sociokulturella 

perspektiv och Hallidays systemisk-funktionella grammatik i lärarnas arbetssätt, men slutsatsen blir att 

lärarna till stor del arbetar omedvetet utifrån teorierna och mer råkar ”träffa rätt”. Vidare visar resultatet 

att alla lärarna är medvetna om vilka språkliga utmaningar som eleven möter i deras ämnen och de är 

överens om att det främst är de kognitiva förmågorna som är en utmaning för eleven.  

Nyckelord: Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, ämneslärare, gymnasiet, kognitiva förmågor, 

begreppsförståelse.  
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1. Inledning 
Studier har länge visat på sjunkande resultat över lag i den svenska skolan och att svenska elever presterar 

allt sämre. Bland annat visade den omtalade PISA-undersökningen från 2009 att Sverige har den sämsta 

utvecklingen bland de deltagande länderna när det kom till läsförståelse, naturkunskap och matematik. 

Undersökningen visade då att det var elever med sämre språkliga förutsättningar som hade störst 

svårigheter och därmed presterade sämst, således elever med svenska som andraspråk och elever med 

sämre socioekonomiska förhållanden. Den senaste PISA-undersökningen från 2015 visar på förbättrade 

resultat, men att den svenska skolan har blivit sämre på att möta och väga upp för elevens sociala 

bakgrund och att det har påverkat resultatet negativt. PISA-undersökningen från 2015 visar fortfarande att 

det är elever med svenska som andraspråk som har störst svårigheter och att de presterar under 

genomsnittet i OECD (Skolverket 2016, s. 6; PISA 2015). Dagens skola genomsyras av mångfald och en 

en klass inrymmer idag elever från olika samhällsgrupper med olika förutsättningar samt elever från 

världens alla hörn. Därför är det viktigt att skolan lägger stort fokus på elevernas språkliga förmåga för att 

de ska kunna utvecklas kunskapsmässigt. Resultaten visar att eleverna brister i de språkliga färdigheterna 

och därför har stort fokus börjat läggas vid språkutveckling parallellt med kunskapsutveckling i skolan, 

för att gynna elever med bristande språklig förmåga (Stehagen 2014, s. 11ff; Larsson Nygård 2013, 579f). 

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt har idag blivit en populär och vanligt förekommande term i 

skolan och ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt används av allt fler lärare i grundskolan och 

gymnasiet för att ge elever en likvärdig utbildning, oberoende av deras språkliga förmåga. Som ovan 

nämnt kan språket som verktyg för lärande och kommunikation orsaka problem för de elever som inte 

behärskar språket fullt ut, inte minst för andraspråkselever men även för de elever som inte fått chansen 

att tillägna sig det mer formella skolspråket. Språket är således nyckeln till kunskapsutveckling och för att 

kunna utvecklas kunskapsmässigt krävs det att eleven kan tala, skriva och läsa, alltså besitta språkliga 

färdigheter och därmed är språket centralt och viktigt för att eleven ska lyckas i skolan. I och med det går 

det att hävda att alla lärare är språklärare, då alla lärare måste se de olika förmågorna i varje ämne ur ett 

språkutvecklingsperspektiv. Vidare talas det om ämnesspråk, som är det språk som är specifikt för ett 

ämne. Ett ämne har ämnesspecifika begrepp och texttyper, som således gör att eleven inte bara förväntas 

behärska ett ämnesspråk utan flera olika ämnesspråk. Det ställer höga krav på eleven men även på 

läraren, då det är ämnesläraren som är expert inom sitt ämne och därmed den som kan undervisa 

språkutvecklande parallellt med ämneskunskapen (Stehagen 2014, 5, 13; Nygård Larsson 2013, s. 580). 

Min uppfattning är dock att den gamla ämnestraditionen finns kvar, att inte alla ämneslärare anser att det 

är deras uppgift som ämneslärare att utveckla eleven språk, utan att det är svensklärarens roll. En del 
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lärare menar även att det inte är nödvändigt att arbeta med språket i deras ämnen för att det inte går någon 

andraspråkselev i klassen eller att språket inte är nödvändigt för att utveckla de förmågor som ämnet 

kräver. Därför är det intressant att undersöka hur ämneslärare på gymnasiet förhåller sig till språk- och 

kunskapsutvecklande arbetssätt samt om de använder sig av arbetssättet i sin undervisning. Vidare är det 

av intresse att undersöka hur de arbetar med språk- och kunskapsutveckling eller varför de inte gör det 

och om de är medvetna om de språkliga utmaningar eleven möter i deras ämnen. Tidigare forskning inom 

området undersöker främst lärare som använder genrepedagogik som modell för att arbeta med elevens 

språk- och kunskapsutveckling, men det finns lite forskat kring hur ämneslärare på gymnasiet förhåller 

sig till ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i sin undervisning och därför bidrar min studie med 

ny forskning i området. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar  
Syftet med uppsatsen är att undersöka och få en djupare förståelse för hur ämneslärare på gymnasiet 

förhåller sig till språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt genom att intervjua ett antal ämneslärare på 

gymnasiet. Intentionen är även att undersöka om och hur de i så fall arbetar med språket parallellt med 

ämneskunskapen samt vilka språkliga utmaningar de anser finns i deras ämnen. Som nämnts i inledningen 

är min hypotes att det är många ämneslärare som inte arbetar med språket parallellt med ämneskunskapen 

och det är därmed av intresse att undersöka om den gamla ämnestraditionen finns kvar eller om språk- 

och kunskapsutvecklande arbetssätt har börjat implementerats hos ämneslärare på gymnasiet. Utifrån 

dessa målsättningar är mina frågeställningar följande: 

• Hur förhåller sig ämneslärare på gymnasiet sig till språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i 

undervisningen?  

• Om de arbetar med språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, hur arbetar ämneslärarna med språk- 

och kunskapsutveckling i sin undervisning för att gynna elevens lärande?  

• Vilka språkliga utmaningar anser sig lärare, d.v.s. både lärare som arbetar med språk- och 

kunskapsutvecklande arbetssätt och de lärare som inte gör det, kunna se i sin ämnesundervisning? 
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2.  Bakgrund 
I följande kapitel beskrivs vad litteraturen säger om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i avsnitt 

2.1. Dels presenteras en genomgång av styrdokumenten för gymnasieskolan kopplad till språk- och 

kunskapsutveckling under avsnitt 2.2. Vidare kommer teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning 

att redogöras för i avsnitt 2.3 och 2.4. 

 

2.1 Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt 
Som jag nämnde i inledningen visar PISA-undersökningen 2015 (Skolverket 2016, s. 6) att det är svenska 

som andraspråkselever som har störst svårigheter och därmed presterar sämst enligt PISA 2015. Sverige 

har även blivit sämre på att väga upp för elevers olika sociala bakgrund enligt undersökningen. Därmed är 

språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i alla skolans ämnen nödvändigt för att ge alla elever samma 

förutsättningar och en likvärd utbildning.  

Vidare menar Stehagen (2014, s. 21ff) att fler lärare vittnar om att eleverna har svårt att tillägna sig 

ämneskunskapen och kommunicera den genom att läsa och skriva de ämnesspecifika texterna. Problemet 

ligger således i att eleverna inte förstår vad de läser och har svårt att kommunicera kunskapen i skrift. Det 

är därmed av stor vikt att alla lärare förstår svårigheterna och det komplexa i att läsa och förstå de 

ämnestypiska texterna och vilka språkliga och kognitiva utmaningar som ämnestypiska texter innehåller. 

För att kunna motivera och stötta eleven i lärandet behöver lärarna utmana eleven och ge eleven de 

redskap som behövs för att tillägna sig kunskapen i de olika skolämnena. Detta sker följaktligen inte 

genom att ge lättare texter och att sänka kraven på eleven, utan läraren måste utveckla elevens språk och 

abstrakta tänkande parallellt med ämneskunskapen. Om lärarna är medvetna och innehar dessa insikter 

kommer det gynna elevens lärande, främst de elever med svenska som andraspråk, men även de elever 

som kommer från en miljö där skrift och läsning inte är en del av vardagen och därmed inte tillägnat sig 

dessa färdigheter 

Eftersom klasserna blir allt mer mångkulturella och därmed innehåller allt fler andraspråkselever blir det 

ännu viktigare att arbeta med språket parallellt med ämneskunskapen. Andraspråkseleven kan inte enbart 

utveckla språket på svenska som andraspråkslektionerna och endast följa med i den ordinarie 

undervisningen i de andra ämnena. Alla ämneslärare måste arbeta språkutvecklande parallellt med 

ämnesundervisningen, så andraspråkseleven utvecklar sitt språk i alla ämnen och har chans att inte hamna 

efter de andra eleverna med svenska som modersmål. De elever med svenska som modersmål har ett 

försprång då de har med sig grundläggande grammatiska kunskaper och förståelse av hur språket används 
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i olika situationer och kan därmed tillägna sig skolspråket snabbare, jämfört med en andraspråkselev 

(Gibbons, P 2012, s. 32f).  

I Sverige är vanligen svenska undervisningsspråket och färdigheterna i svenskan kommer därmed påverka 

elevens lärande och kunskapsutveckling, vilket innebär att språket är det viktigaste redskapet. Flera anser 

att det är svenskläraren eller svenska som andraspråksläraren som bär ansvaret för elevens 

språkutveckling och enligt ämnesplanen för svenska och svenska som andraspråk på gymnasiet har 

lärarna i dessa ämnen ett stort ansvar att utveckla elevens språkliga färdigheter, men inte ensamt ansvar 

för det (Skolverket 2012, s. 23ff). Enligt Skolverkets kommentarmaterial Få syn på språket (2012, s. 25f, 

28) kan svenskläraren utveckla elevens språk genom att öva på grammatik, ordkunskap och stavning etc. 

men för att eleven ska utveckla goda språkliga färdigheter behöver färdigheterna användas i en kontext. 

Således är det viktigt att arbeta med språket i alla ämnen, då de specifika begreppen etc. lärs ut i sitt 

sammanhang. Genom att arbeta med språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt utvecklar läraren elevens 

ord- och begreppsförråd vilket är nödvändigt för att kunna tillägna sig och kommunicera ämneskunskapen 

i skrift. I skolans värld är det vanligt att läraren utgår från de ämnesspecifika begreppen, som i sin tur ger 

förståelse för de mer vardagliga begreppen. Dock gynnas elevens lärande om läraren istället utgår från 

elevens förkunskap om ett specifikt begrepp och utgår därifrån för att knyta ihop mer vardagliga begrepp 

och vetenskapliga begrepp.  

I en språkinriktad undervisning är det viktigt, som nämnts ovan, att arbeta med och utveckla elevens läs- 

och skrivförmåga, så kallad litteracitet. Det är även viktigt att lärare och elev utvecklar ett gemensamt 

språk för att kunna tala om elevens lärande, men även lärandet generellt. Eleven ska kunna reflektera över 

och tala om varför och vad hen ska lära sig. Eleven ska även veta hur hen ska gå till väga för att lära sig 

och hur man är medveten om lärandet och hur kunskapen ska tillämpas. Det är således utveckling av 

elevens litteracitet och metaspråk tillsammans med ämneskunskap som leder till en språk- och 

kunskapsutvecklande undervisning (Stehagen 2014, s. 23f). 

 

2.2 Gymnasieskolans läroplan, Gy11 
Vikten av språklig förmåga står tydligt uttryckt i styrdokumenten och ämnesplanerna för gymnasiet. 

Under rubriken ”Skolans värdegrund och uppgifter” i Gy11 (Skolverket 2011, s. 5ff., 10) står det uttryckt 

att skolan och undervisningen ska vara likvärdig för alla och därmed ta hänsyn till elevers olika 

förutsättningar, kunskaper och behov, således även elevens språkliga förmåga. Vidare är skolans 

huvuduppdrag att förmedla kunskap och ge eleven verktyg för att kunna tillägna sig kunskapen och 

tillämpa den. Eleven förväntas även kunna granska och förhålla sig kritisk till fakta och information, samt 



	  
5	  

	  

dra slutsatser utifrån olika alternativs konsekvenser. För att kunna ge eleven dessa verktyg krävs det att 

läraren arbetar med att utveckla elevens språk parallellt med ämneskunskapen, då dessa förmågor kräver 

goda språkliga förmågor. Under rubriken ”Övergripande mål och riktlinjer” (Skolverket 2011, s. 9f) står 

det även uttryckt att läraren ska planera och undervisa så eleven stöttas i sin språk- och 

kommunikationsutveckling och därmed bör alla lärare, oberoende av ämne, arbeta språk- och 

kunskapsutvecklande i sina ämnen. Dessutom är skolans uppdrag att fostra framtidens medborgare och 

för att kunna delta aktivt och göra sig hörd i dagens samhälle krävs det goda språkliga förmågor och det 

är således lärarens och skolans plikt att främja och utveckla dessa förmågor.   

I Gy11 under ämnet svenska står det bland annat att ämnets syfte är följande: ”Undervisningen i ämnet 

svenska ska syfta till att eleverna utvecklar sin förmåga att kommunicera i tal och skrift samt att läsa och 

arbeta med texter, både skönlitteratur och andra typer av texter”. Liknande står det även uttryckt under 

ämnet svenska som andraspråk i Gy 11, att ämnet syftar till att eleven ska utveckla kunskap om det 

svenska språket samt färdigheter inom det (Skolverket 2011, s. 160, 182). Svensk- och svenska som 

andraspråkslärare har således ett stort ansvar för elevens språkutveckling. Men svensk- och svenska som 

andraspråkslärare bär inte hela ansvaret själva, de kan exempelvis inte ta ansvar för de ämnesspecifika 

språken och texterna då det är ämnesläraren i det specifika ämnet som är experten inom det. I första hand 

ska svensklärare arbeta med texter som berör ämnet svenska och därmed inte ses som en expert på olika 

texter som kan utnyttjas i olika ämnen. Dock öppnar svenskämnets syfte för ämnesövergripande arbete, 

men det är då viktigt att tänka på att det är exempelvis samhällsläraren som är expert på innehållet och 

inte svenskläraren (Skolverket 2012 s. 23f). 

Krav på språkliga förmågor uttrycks även i ämnesplanerna för de ämnen som inte är så kallade 

”språkämnen” och ett exempel är ämnesplanen för matematik på gymnasiet, där målen visar att goda 

språkliga förmågor behövs (det fetstilta är min egen markering för att markera språkliga förmågor): 

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga att arbeta matematiskt. 

Det innefattar att utveckla förståelse av matematikens begrepp och metoder samt att utveckla olika 

strategier för att kunna lösa matematiska problem och använda matematik i samhälls- och 

yrkesrelaterade situationer. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utmana, fördjupa och 

bredda sin kreativitet och sitt matematikkunnande. Vidare ska den bidra till att eleverna utvecklar 

förmåga att sätta in matematiken i olika sammanhang och se dess betydelse för individ och 

samhälle (Skolverket 2011, s. 90). 

För att eleven ska kunna tillägna sig och förstå olika ämnestypiska begrepp och texter samt kunna 

tillämpa ämneskunskapen i olika sammanhang och utveckla olika strategier krävs det att eleven behärskar 
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språket, således har god litteracitet. Ett annat exempel, där kraven på den språkliga förmågan är tydlig, är 

kunskapskrav A för idrott och hälsa 1 på gymnasiet (de fetstilta värdeorden i citatet är Skolverkets egna 

markeringar): 

Eleven kan med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd av aktiviteter, även av 

komplex karaktär, som utvecklar den kroppsliga förmågan. I samband med det kan eleven utförligt 

och nyanserat beskriva aktiviteternas och livsstilens betydelse för den kroppsliga förmågan och 

hälsan. Beskrivningen innehåller förklaringar med koppling till relevanta teorier (Skolverket 

2011, s. 86). 

Citatet ovan visar att eleven behöver goda språkliga kunskaper för att kunna kommunicera de förmågor 

som kunskapskrav A efterfrågar. För att beskriva ett ämnestypiskt innehåll kopplat till teori på ett 

utförligt och nyanserat sätt krävs det således att eleven har goda språkliga kunskaper för att kunna tillägna 

sig och kommunicera ämneskunskapen. Fastän idrott och hälsa ses som ett praktiskt ämne krävs det 

likaväl goda språkliga förmågor för att kunna nå målen. Stehagen (2014, s. 13) menar att exemplen ovan 

visar att alla lärare, oberoende av ämne, måste se kunskapsförmågorna ur ett språkutvecklingsperspektiv 

och inte endast ur ett kunskapsutvecklingsperspektiv. 

 

2.3 Teoretiska utgångspunkter 
	  

2.3.1 Vygotskys sociokulturella teoretiska perspektiv  

En teori som är nära kopplad till språkutveckling, och därmed intressant för denna studie, är Lev 

Vygotskys sociokulturella teori, även kallad Vygotskys sociala utvecklingsteori. Språk och 

kommunikation är centrala delar i Vygotskys teori och föregår således tänkandet, då tänkandet sker 

genom att kommunicera med språket (Säljö 2014, s. 67). Teorin utgår därmed från att lärandet är en 

social process och inte en individualistisk process, språkutveckling sker således genom att använda 

språket i olika sammanhang för att skapa sig erfarenhet av hur språket används i olika sociala situationer 

(Gibbons 2012, s. 36; Kuyumcu 2013, s. 610). Enligt Vygotskys teori är språket ”redskapens redskap”, ett 

av de så kallade medierande redskapen, och att det är genom tal och skrift vi kan skapa en gemensam 

förståelse. Dock syftar det inte på de nationella språken, utan språket som redskap syftar till ett 

föränderligt teckensystem. Dessa system, de språkliga redskapen, utvecklas inom kulturella gemenskaper, 

men de finns även de system som fungerar tillsammans och det är bland annat bilder som kan användas 

som språkliga redskap för att skapa gemenskap och förståelse (Säljö 2014, s. 302f). 



	  
7	  

	  

Appropriering är ett annat begrepp som används inom Vygotskys sociokulturella teori och används för att 

beskriva och förstå hur lärande går till. Appropriering innebär att personen blir bekant med hur hen ska 

använda olika kulturella redskap för att mediera, tillägna sig, kunskap. Lärande sker vanligen i vardagen 

genom att exempelvis barn tar efter begrepp och uttryck från sina föräldrar genom kulturella redskap, 

således sker mediering vanligen mer implicit. Men för att kunna tillägna sig mer vetenskapliga och 

abstrakta begrepp krävs det mer explicit mediering. Explicit mediering sker i skolan där läraren och 

undervisningen är nyckeln till förståelse och kunskap. Skolan tillåter således eleven att appropriera den 

kunskap som behövs för att kunna mediera och förstå världen utan egna erfarenheter och är därför 

relevant för studien (Säljö 2014, s. 303f).    

En annan central del i det sociokulturella perspektivet är zonen för närmaste utveckling, som är den zon 

där eleven bör ligga för att nå maximalt lärande. Den närmaste utvecklingszonen är den zon där eleven får 

kognitivt utmanande uppgifter med mycket stöttning, även kallat scaffolding på engelska, från en mer 

erfaren person. För att eleven således ska utvecklas både språkligt och kunskapsmässigt utan att tappa 

motivationen är det viktigt att uppgifterna inte är för lite kognitivt utmanade för eleven och inte heller för 

mycket kognitivt utmanande med för låg stöttning. Därmed är det viktigt att läraren tänka på vilken typ av 

stöttning eleven behöver för att klara en uppgift, istället för att förenkla uppgiften åt eleven. Därför är det 

intressant att undersöka om lärarna använder sig av teorin om den närmaste utvecklingszonen i sin 

undervisning, för att gynna elevens språk- och kunskapsutveckling (Gibbons 2012, s. 36, 40; Kuyumcu 

2013, s. 610).  

 

2.3.2 Hallidays systemisk-funktionella grammatik 

Michael Hallidays teori om systemisk-funktionell grammatik (Holmberg & Karlsson 2006, s. 10; 

Johansson & Sandell Ring 2015, s. 225f) är en annan teori som är relevant när det kommer till språk- och 

kunskapsutvecklande arbetssätt. Grunden i Hallidays språkteori är att språket är centralt och det är genom 

grammatik förståelse skapas. Fokus ligger inte på språkets form, utan på språkets betydelse och funktion 

och är därmed teorins utgångspunkt. Språket är till för att kunna kommunicera och det är de sociala 

sammanhangen som gör att språket utvecklas. I och med det är kontexten och språkbruket grunden för 

grammatiken och språket används således inte för att till exempel förklara grammatiska fel eller 

avvikelser. Vidare består den funktionella grammatiken av omedvetna val vi gör utifrån den kulturella 

och sociala kontexten och vi skapar oss därmed olika kulturella mönster, även kallat genrer, som vi 

använder i olika sammanhang.  
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Modellen används därmed i skolan för att arbeta med texter, då den fokuserar på betydelse framför form. 

Det är viktigt att eleven blir bekant med skolans textgenrer som vanligen är informationstäta och 

komplexa, för att kunna utveckla sitt lärande. Det möjliggör således Hallidays språkteori genom att lärare 

och elev kan tala om texten och diskutera olika grammatiska uttryck för olika situationer och vad det har 

för betydelse. Språkanvändningen styrs, utöver den kulturella kontexten, även av situationskontexten som 

påverkar språkanvändningen på tre olika sätt; dels av variabeln fält som innebär beskrivning av ämnet 

samt uppbyggnad av relevanta begrepp och grammatik etcetera, dels roll och relation som omfattar vilken 

roll man har i en text och relationen mellan de olika deltagarna. Dels styrs språkanvändningen av 

kommunikationssättet, hur talet eller skriften kommuniceras, samt hur språket används i 

kommunikationen (Holmberg & Karlsson 2006, s. 11f; Kuyumcu 2013, s. 687f).  

De tre ovan nämnda variablerna är även kopplade till metafunktioner, där fältets ideationella 

metafunktion bidrar till att vi skapar bilder av världen och språket ger således uttryck för våra 

erfarenheter och hjälper oss att förklara vad som händer och hur saker och ting förhåller sig till varandra. 

Variabeln roll och relation är i sin tur kopplad till interpersonell metafunktion som åsyftar att skapa 

samspel med hjälp av frågor, uppmaningar och påståenden etc. Således är språkets interpersonella sida 

mest synlig i en dialog. Den sista metafunktionen, textuella metafunktionen, hör samman med 

kommunikationssättet och innebär att metafunktionen leder läsaren genom texten genom att titta på 

känd/okänd information, tema-rema, och ord som signalerar tid och samband etc (Holmberg & Karlsson 

2006, s. 31, 73; Kuyumcu 2013, s. 608f).  

 

2.3.3 Genrepedagogik   

Genrepedagogiken grundar sig bland annat på Vygotskys sociokulturella perspektiv och Hallidays 

systemiska-funktionella grammatik, som redogjorts för ovan, och anses vara en modell som utvecklar 

både elevens språk och kunskap. Modellen är relevant för studien då den är vanligt förkommande i 

undervisning där läraren utgår från ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och det är av intresse att 

undersöka om modellen även används av ämneslärarna på gymnasiet. Vidare är ambitionen med 

genrepedagogik att undervisningen ska inkludera alla elever, oberoende av språklig och social bakgrund, 

för att skapa en demokratisk och likvärdig undervisning för alla, där även de svaga eleverna kan vara 

aktiva i sitt eget lärande. Genrepedagogiken avser att synliggöra olika textmönster och genrer genom att 

göra eleven medveten om texters olika strukturer och språkliga drag och hur man kommunicerar i dem 

genom explicit undervisning. Genrepedagogiken är således en textbaserad undervisningsmodell som utgår 

från språket och vikten ligger därmed vid litteraciteten och dess betydelse för elevens lärande. 
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Förespråkare för den pedagogiska modellen menar att alla elever får bättre förutsättningar att utveckla 

sina språk- och ämneskunskaper och tillämpa dem med hjälp av genrepedagogik (Johansson & Sandell 

Ring 2015, s. 25f; Kuyumcu 2013, s. 606, 610).  

Utöver att genrepedagogiken utgår från den sociokulturella synen på lärande och Hallidays språkteori, 

grundar sig även genrepedagogiken i Martin och Rotherys modell cykel för undervisning och lärande. På 

engelska kallad The curriculum circle eller The teaching learning cycle och på svenska även kallad 

cirkelmodellen. Cirkelmodellen är uppdelad i fyra olika faser och syftar till att ge eleven chans att 

utveckla både språk och ämneskunskap genom att utgå från elevens litteracitet och är därmed relevant för 

den föreliggande studien (Johansson & Sandell Ring 2014, s. 31f).  

 

2.4 Tidigare forskning 
Inom området språk- och kunskapsutveckling finns få avhandlingar och vetenskapliga artiklar skrivna 

som berör det område jag ämnar undersöka, vidare bestämt hur ämneslärare på gymnasiet ställer sig till 

och arbetar med språkutveckling parallellt med ämneskunskapen. Dock finns det flera avhandlingar och 

vetenskapliga artiklar som undersöker ämnesspråk, språk- och kunskapsutveckling i grundskolan, samt 

genrepedagogik som språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Det finns även en del rapporter skrivna 

om språk- och kunskapsutveckling generellt i skolan, men således ingen som specifikt undersöker 

ämneslärare på gymnasiets förhållningssätt till arbetssättet. I följande kapitel kommer jag redogöra för 

den forskning inom området som är relevant för min undersökning. 

 

2.4.1 Ämnesspråk och språk i läromedel 

En avhandling som är av intresse för föreliggande uppsats är Ribecks avhandling Steg för steg (2015, s. 

6f). Ribeck undersöker hur ämnesspråken i de naturvetenskapliga ämnena på högstadiet och gymnasiet 

byggs upp och utvecklas samt vad som kännetecknar ämnesspråket i de naturvetenskapliga ämnena. 

Vidare är syftet med Ribecks studie att jämföra naturvetenskapliga ämnen med samhällsvetenskapliga 

ämnen, berättande och akademiska texter. Läroböcker, akademiska texter och berättande texter används 

som undersökningsmaterial och Ribeck använder sig av textanalys och korpusjämförelse som metod för 

att besvara sina frågeställningar.  

Ribecks resultat visar bland annat att de berättande inslagen i läromedelstexter har minskat och att 

satserna har blivit kortare och att detta istället för att göra ämnestexterna mer lättlästa istället gör de mer 

svårtillgängliga för eleven. Kortare texter och satser bidrar till hinder i läsförståelsen då innehållet i texten 
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blir mer svårbegriplig genom att texten saknar koherens, sammanhang. Därmed blir inte 

läromedelstexterna mer lättlästa genom att förkorta och förenkla dem och gynnar således inte elevens 

lärande inom ämnet. Ribeck framhåller även utifrån resultatet på studien att naturvetenskapliga texter är 

de som skiljer sig mest från berättande texter och det vardagliga språket, jämfört med 

samhällsvetenskapliga texter. De naturvetenskapliga texterna avviker genom att ha långa, ämnesspecifika 

och sällsynta ord, som gör texten mer svårtillgänglig (Ribeck 2015, s. 238f).   

Nygård Larssons artikel ”Text, språk och lärande i naturvetenskap” (2013, s. 582) undersöker, i likhet 

med Ribeck, ämnesspråk i naturvetenskap. Artikelns syfte är att undersöka skol- och ämnesrelaterat språk 

i naturkunskap och Nygård Larsson lyfter problematiken kring sjunkande skolresultat. Studier har visat 

att det är bland annat killar, men främst elever med sämre språkliga och sociala förutsättningar som har 

störst problem att uppnå målen i mer avancerade uppgifter. Nygård Larssons studie bygger på 

observationer, ljudinspelningar, fältanteckningar, intervjuer och insamling av elevtexter i kursen Biologi 

A. 

Studiens resultat redogör bland annat för att svenska som andraspråkselever har svårare att självständigt 

tillägna sig lärobokstexter och att klara mer avancerade uppgifter i naturkunskap. Det följer Ribecks 

resultat om att naturvetenskapliga texter skiljer sig från andra texter genom att innehålla många långa och 

sällsynta ämnesspecifika ord, som vanligen inte förekommer i vardagstal (Ribeck 2015, s. 239). Nygård 

Larssons undersökning redogör även för att läromedelstexterna i ämnet biologi A är utmanande då de är 

informationstäta och att texterna i läroboken skiljer sig åt och därmed ställer olika språkliga krav på 

eleven. Texterna ställer höga krav på elevens ordförråd och eleven måste ha en djupare kunskap om 

ordens betydelse och semantiska relation för att ta till sig innehållet i texten (Nygård Larsson 2013, s. 

582, 588).  

Vidare har svenska som andraspråkseleverna större behov av mer språklig bearbetning för att 

självständigt kunna uttrycka sig i tal och skrift i ämnet. Men Nygård Larsson menar att studien redogör 

för att fokus på språk och texter i ämnet inte endast gynnar andraspråkselever, utan alla elever gynnas av 

arbetssättet då det är språket och texten som skapar betydelse och förståelse i ett ämne. Slutligen menar 

Nygård Larsson, utifrån studiens resultat, att det är viktigt att arbeta både med verbala och visuella 

uttryck för att eleven ska kunna tillägna sig de multimodala texterna som är vanliga i bland annat 

naturvetenskapliga ämnen. Utifrån det skapas även ett metaspråk som synliggör vad man gör med en viss 

texttyp, hur och varför en text har betydelse, samt vem betydelse skapas för och vad man gör i en text 

(Nygård Larsson 2013, s. 583, 600f). 
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I rapporten ”Ämne och språk” (2006, s. 17, 117), som delvis syftar till att synliggöra relationen mellan 

ämne och dess texter och språk, anger Axelsson att slutsatsen av rapporten är att ”skolans ämnen är 

språk”. Explicit undervisning i genrebaserat tänkande visar sig utveckla elevens ämneskunskap och att 

språkligt tillägna sig och skriva egna texter. Utifrån resultatet kan Axelsson konstatera, i likhet med 

Nygård Larssons resultat, att även elever med svenska som modersmål utvecklar sitt lärande genom att 

diskutera och analysera texter utifrån struktur och språkliga drag etc. Flera lärare i rapporten uttrycker att 

genrebaserad undervisning där de arbetar med gemensamma områden är tidskrävande, men slutsatsen av 

ett sådant arbete är att eleven ser sambandet mellan olika ämnen och utvecklas både kunskapsmässigt och 

språkligt.  

I likhet med Ribecks undersökning studeras även läromedelsböcker i rapporten ”Ämne och språk”. 

Axelsson (2006, s. 117f) menar att det är relevant eftersom språk- och kunskapsutvecklande undervisning 

bygger på ämnets texter och hur de är uppbyggda. I rapporten jämförs en lärobok i biologi med en lättläst 

variant av densamma och slutsatsen är att den lättlästa versionen, där ämnestypiska begrepp, faktarutor, 

figurer och innehåll har tagits bort eller bantas ner, visar sig vara svårare att förstå för eleven. Det på 

grund av att centrala begrepp, koherensord och innehåll tagits bort. Axelsson understryker även vikten av 

samarbete mellan svenska som andraspråksläraren och övriga ämneslärare, för att gynna 

andraspråkselevers lärande, då de är i behov av språklig stöttning även i ämnesundervisningen. Men lyfter 

även att elever med svenska som modersmål gynnas av det. Hon menar att det är svenska som 

andraspråksläraren som har kunskapen om genrepedagogiken och de svårigheter en elev kan möta i en 

text och därmed kan ett samarbete bidra till att eleverna skapar sig förståelse inom ämnet genom att 

utveckla språket. 

En avhandling som är av intresse för den föreliggande studien är även Lim Falks avhandling Svenska i 

engelskspråkig skolmiljö (2008, s. 17, 276ff), då hon undersöker ämnesspråk i två gymnasieklasser. 

Undervisningen sker på engelska, så kallad SPRINT-undervisning, och därmed inte på elevernas 

förstaspråk och kan således liknas med undervisning på svenska för de som inte har svenska som 

modersmål. För att kunna undersöka engelskans påverkan på elevernas ämneskunskap i natur- och 

samhällsämnena använder sig Lim Falk av en kontrollgrupp som får likvärdig ämnesundervisning fast på 

svenska. Resultatet visar att sprinteleverna i lägre grad använder sig av ett ämnesrelaterat språk och 

begrepp i sina texter och att innehållet är mer otydligt än kontrollgruppens texter. Vidare beskrivs det att 

sprinteleverna har svårare att beskriva orsak och verkan då de inte behärskar det ämnesrelaterade språket. 

Utifrån undersökningen menar Lim Falk att språk och kunskap går hand i hand och att det krävs en god 

språklig förmåga för att utvecklas kunskapsmässigt. Fastän sprinteleverna var mer studiemotiverade än 
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kontrollgruppen, enligt Lim Falk, så visar eleverna i kontrollgruppen således på ett bättre och mer säkert 

ämnesspråk.  

 

2.4.2 Begrepps- och ordförståelse 

I artikeln ”Kan lätta ord vara svåra?” skriver Enström (1997, s. 73) om ord som kan vara problematiska 

och svåra att lära in för språkinläraren. Enström menar att det är flera olika faktorer som påverkar om ett 

ord är svårt eller lätt att lära in, bland annat påverkar det om ordet tillhör det receptiva ordförrådet eller 

det produktiva ordförrådet. Ord som finns i inlärarens receptiva ordförråd är lättare att förstå och använda 

då det är de ord som används i ett sammanhang, medan ord i det produktiva ordförrådet är svårare då det 

måste tas fram ur minnet för att användas i egen produktion.  

Vidare menar Enström att ordens abstraktionsnivå påverkar om ett ord är lätt eller svårt att lära in. 

Konkreta ord är vanligen mer lätta att lära in då de har ett tydligt innehåll med en klar betydelse. Således 

är mer abstrakta ord svårare för inläraren att lära sig då ordets betydelse inte är lika konkret. Ju fler 

innehållssidor, betydelsekomponenter, ett ord har desto svårare blir det för inläraren att använda det 

korrekt. För att kunna använda ett ord med flera innehållssidor i tal och skrift krävs det att inlärare 

behärskar ordets alla betydelsekomponenter. Engström skriver att infödda svenska har svårt med långa 

och okända ord som inte är genomskinliga i sin betydelse och sådana ord är vanligt förekommande i 

ämnesspråken och utgör därmed även stora svårigheter för andraspråkselever. Vidare påverkar ordens 

frekvens inlärningssvårigheten, hur ofta inläraren möter och använder sig av ett ord i vardagen har 

inverkan på hur lätt det är att förstå och använda sig av ett ord. Detta yttrande går att koppla till Ribecks 

(2015) resultat om att ämnesspråket i naturvetenskap skiljer sig mest från det vardagliga talet jämfört med 

andra ämnen och är därmed mer svårtillgängligt (Enström 1997, s. 74ff). 

Margareta Holmegaard är en annan forskare som skriver om ordinlärning. I artikeln ”Språkmedvetenhet 

och ordinlärning” (2000, s. 109f) skriver Holmegaard att svåra och komplexa ord bäst lärs in i en kontext 

och där läraren arbetar på ett medvetet sätt och fördjupar ett ords betydelse. Således understryker hon att 

det är viktigt att både läraren och eleven är medvetna om betydelsen av ordinlärning och att eleven är 

medveten om sin egen inlärning. Vidare är det viktigt att ordinlärning sker i ett sammanhang och 

tillsammans med andra menar Holmengaard. I samspel med andra kan eleven på ett effektivt sätt utveckla 

sitt ordförråd och sin begreppsförståelse. Arbetar eleven självständigt är risken att inlärningen blir 

ineffektiv och att hen misstolkar innehållet i texten.  
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Vidare har forskning visat, menar Holmegaard, att inlärning bäst sker genom systematisk inlärning med 

hjälp av bland annat semantiska fält, jämfört med en ostrukturerad inlärning av ord och begrepp. I en 

ostrukturerad inlärning är risken att ord plockas ut från sitt sammanhang och lärs in som isolerade 

enheter. Holmegaard understryker även att svenska som andraspråkselever har en dubbel uppgift, både 

inlärning av språk och ämneskunskap. Därmed är det viktigt att svenska som andraspråkslärare och 

ämneslärare samarbetar så eleven får möjlighet att utveckla både språket och ämneskunskapen 

(Holmegaard 2000, s. 110f).  

 

2.4.3 Genrepedagogik som språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt 

En av många forskare som skrivit om genrepedagogikens betydelse för språk- och kunskapsutveckling är 

Kuyumcu. Kuyumcu skriver i artikeln Genrepedagogik som verktyg i språk- och kunskapsutvecklande 

undervisning och lärande att det finns få konkreta förslag från politiker hur elevers sjunkande resultat ska 

motverkas. Men Kuyumcu lyfter genrepedagogiken som ett verktyg och undervisningsmodell för att 

stötta elevens språk- och kunskapsutveckling. Genrepedagogiken möjliggör att explicit undervisa och 

utveckla elevens litteracitet genom att arbeta med ämnestypiska begrepp, strukturer och språkliga 

mönster, menar Kuyumcu, som i sin tur bidrar till en djupare förståelse i ämnet. Kuyumcu menar även att 

Skolverket har tagit fram statistik över att språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt bidragit till att 

eleverna varit mer förberedda på de nationella ämnesproven och att måluppfyllelsen därmed ökat 

(Kuyumcu 2013, s. 627f).  

Sellgren undersöker även hon genrepedagogik i sin licentiatuppsats Den dubbla uppgiften (2011, s. 88f) 

och likt Kuyumcu lyfter Sellgren fördelarna med genrepedagogik i ett språk- och kunskapsutvecklande 

arbetssätt och att det gynnar flerspråkiga elevers lärande. Dock lyfter hon även i sin slutsats problematik 

som kan uppstå med ett genrepedagogiskt arbetssätt. Sellgren menar att den kritik som kan riktas mot 

genrepedagogik är att det finns risk för att lärandet kan bli instrumentellt och mekaniskt. Det gäller att 

man arbetar mer djupgående med texten och genom ett vidgat perspektiv för att eleven ska skapa sig 

förståelse för språkets roll och hur det används i olika sammanhang. Således räcker det inte med att 

endast synliggöra en texts struktur. Vidare redogör Sellgren för att hennes resultat inte redovisar några 

tecken på instrumentellt lärande, utan att arbetssättet istället motiverar eleverna genom att de tillsammans 

fick samtala och skriva en text genom att stötta och förklara för varandra.    
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3. Metod 
	  

3.1 Metodval 
Studiens syfte är att få en djupare förståelse för hur ämneslärare på gymnasiet förhåller sig och arbetar 

med språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och för att få detta djup används en kvalitativ inriktad 

metod, i from av semistrukturerade intervjuer som undersökningsmetod. Enligt Jan Tros, i boken 

Kvalitativa intervjuer, är en kvalitativ metod lämplig om syftet med studien är att undersöka hur en 

person tänker och resonerar eller att undersöka ett visst mönster och ger därmed fog för valet av kvalitativ 

metod. Det till skillnad från en kvantitativ undersökning som syftar till att undersöka en viss frekvens 

eller mängd, som således inte är syftet i den föreliggande studien (Trost 1993, s. 12f).  

Kvalitativa intervjuer delas i sin tur upp i tre olika typer av intervjuer: strukturerad, ostrukturerad och 

semistrukturerad intervju och i detta fall föll valet på semistrukturerade intervjuer, som kan sägas ligga 

mellan strukturerad och ostrukturerad intervju. I en semistrukturerad intervju används en intervjuguide 

med förutbestämda frågor som ska besvaras under intervjun. Dock är frågorna öppna och intervjuaren är 

flexibel med ordningsföljden och respondentens svarsutrymme, då fokus ligger på respondentens tankar 

och åsikter kring ämnet. Till skillnad från en strukturerad intervju där respondenten inte tillåts att avvika 

från frågan i så hög grad, då intervjun följer en fast struktur för att styra intervjun efter forskarens 

intresse. Fördelen med en semistrukturerad intervju är därmed att svaren tenderar att bli mer fylliga och 

detaljerade då respondenten således inte är lika styrd av fasta och strukturerade frågor. I en ostrukturerad 

intervju vill däremot intervjuaren synas så lite som möjligt och introducerar endast ett ämne eller tema 

som respondenten får besvara fritt. Därmed faller mitt val på semistrukturerade intervjuer framför 

ostrukturerade intervjuer, då jag använder mig av en intervjuguide med förutbestämda frågor, men är 

flexibel med frågeföljden och respondentens svarsutrymme och därmed blir intervjun delvis strukturerad 

(Bryman 2011, s. 413; Denscombe 2009, s. 234f; Christoffersen & Johannessen 2015, s. 84f).  

Det går likväl att rikta viss kritik mot intervjuer som metod då undersökningen kan vara svår att replikera 

och generalisera. Dock är inte syftet med den föreliggande studien att generalisera utifrån studiens 

resultat, utan syftet med studien är att den ska ingå i ett större sammanhang. Intentionen är att mer 

djupgående undersöka ett mindre antal ämneslärares synpunkter och tankar kring språk- och 

kunskapsutvecklande arbetssätt och hur de arbetar med språkutveckling i sina ämnen. Följaktligen föll 

valet på intervjuer som undersökningsmetod då jag som intervjuare har möjlighet att mer djupgående 

undersöka ett område genom att anpassa mina frågor och ge respondenten friare svarsutrymme, samt 

kunna ställa uppföljningsfrågor för mer djupgående svar. Det till skillnad från exempelvis enkäter där den 
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som utför undersökningen vanligen inte är närvarande och enkätfrågorna är fasta och förutbestämda 

(Bryman 2011, s. 229, 368f). Vidare skulle studien kunna bli mer djupgående om den kompletterades 

med observationer, då observationer undersöker en viss situation och beteenden i sitt naturliga 

sammanhang. Således skulle respondenternas egen syn på sin undervisning kunna jämföras med 

observationer av densamma, men på grund av tidsbesparande skäl har jag valt att endast använda mig av 

intervjuer (Patel & Davidson 1994, s. 74f).   

Enligt Kvale och Brinkmann (2014, s. 295-298) handlar en undersöknings reliabilitet om huruvida 

undersökningen är upprepningsbar eller inte, således om respondentens svar skulle vara samma vid en 

annan tidpunkt med en annan intervjuare.  Vidare menar de att undersökningens reliabilitet påverkas 

främst vid ledande frågor och då jag inte använder mig av ledande frågor utan mer öppna frågor, där 

respondenten har friare svarsutrymme, kan undersökningen ses ha god reliabilitet och möjligheten att 

upprepas. För att öka undersökningens reliabilitet ytterligare, med även studiens validitet, har även 

intervjufrågorna testats på en lärare innan, som således fungerar som en försöksperson, för att kunna 

lägga till, ta bort eller omformulera frågor som har saknats, varit svårtolkade eller irrelevanta. Validiteten 

hos en kvalitativ undersökningsmetod kan vara svår att fastställa, men enligt Kvale och Brinkmann kan 

undersökningens validitet stärkas genom att undersökningen har relevant och väl underbyggd teoretisk 

grund, som har en tydlig koppling till undersökningens frågeställningar. Vidare ska metoden vara lämplig 

för att besvara undersökningens syfte och frågeställningar och intervjufrågorna ska vara genomarbetade 

och innehålla noga utvalda frågor. Då jag utgått från dessa kriterier för att öka undersökningens validitet 

kan den rådande studien därmed ses ha god validitet.  

 

3.2 Avgränsning och urval 

Avgränsningen gjordes till en gymnasieskola i Västra Götaland då jag fick möjligheten att intervjua fem 

lärare på en skola i området. Avgränsning till endast en skola i området gjordes på grund av begränsad tid 

och på grund av bekvämlighetsurval, då jag fick möjlighet att komma i kontakt mer flera lärare med olika 

ämneskombinationer vid den aktuella skolan. Därmed skedde inte urvalet av de fem lärarna 

slumpmässigt, utan lärarna valdes ut medvetet utifrån deras undervisningsämnen för att få en spridning av 

ämnen hos respondenterna. Således var urvalet målstyrt för att veta att respondenterna var relevanta för 

undersökningen (Bryman 2011, s. 392).   

Valet av lärare styrdes, som ovan nämnts, av vilket ämne de undervisar i och målet var att intervjua lärare 

inom naturvetenskapliga, samhällsvetenskapliga och praktiska ämnen, samt inom matematik för att få en 

vid spridning av ämnen. De ämnen som representeras i studien är: matematik, idrott och hälsa, 
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naturvetenskap, samhällsvetenskap, religion, psykologi, historia och sociologi. Vidare är alla lärare i 

studien behöriga gymnasielärare.  

Jag har valt att namnge respondenterna efter lärare 1, 2, 3, 4 och 5 för att respondenterna ska kunna vara 

anonyma samt för att tydligt kunna redogöra för respondenterna svar i resultatet. Lärare 1 är behörig 

gymnasielärare inom idrott och hälsa och matematik och har varit verksam lärare i cirka 6 år. Lärare 2 är i 

sin tur behörig i naturkunskap, biologi och kemi på gymnasiet och har undervisat i 30 år och är idag 

pensionerad, men arbetar extra som naturkunskapslärare. Lärare 3 arbetar som förstalärare och är behörig 

gymnasielärare inom samhällskunskap och religion och läser just nu även en masterutbildning inom 

pedagogisk ledarskap. Vidare har hen har varit verksam lärare i cirka 15 år. Lärare 4 är behörig 

samhällsvetenskaps- och historielärare på gymnasiet och har arbetat som lärare i cirka 7 år. Lärare 5 är 

behörig gymnasielärare i psykologi, samhällsvetenskap och sociologi och har varit verksam i cirka 25 år 

och arbetar nu även som förstalärare.   

 

3.3 Etiska överväganden 
Då jag använder mig av intervjuer som metod måste jag förhålla mig till de olika forskningsetiska 

principerna för att hålla god forskningssed. Respondenterna har tillfrågats personligen genom mejl om de 

vill medverka i studien, samt genom informationsbrevet som lämnades på plats vid intervjutillfället och 

därmed har samtyckeskravet uppfyllts. Vid utförandet av intervjuerna har jag likaledes utgått från 

informationskravet genom att respondenterna har erhållit ett informationsbrev där jag informerar om 

studiens syfte, respondentens roll i undersökningen, samt att deltagandet i studien är frivilligt och att 

personen i fråga har rätt att avbryta sin medverkan när hen vill. Vidare informerades respondenten att all 

insamlad information enbart kommer att användas i den aktuella studien för att besvara frågeställningarna 

i densamma (Vetenskapsrådet 2014, s. 7ff). 

Vid intervjuer är det även viktigt att ta hänsyn till konfidentialitetskravet och det uppfylls genom att alla 

respondenter som deltar i studien är anonyma och därmed inte kommer kunna kopplas till studien. Det 

insamlade materialet kommer även användas och förvaras varsamt så ingen utomstående får tillgång till 

materialet. Som ovan nämnts kommer även det insamlade materialet endast användas i föreliggande 

studie och kommer inte användas i några andra sammanhang och därmed har även nyttjandekravet 

efterföljts (Vetenskapsrådet 2014, s. 9-13).   
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3.4 Genomförande 

Kontakten med lärarna skedde via mejl där jag kortfattat beskrev vem jag är och syftet med studien och 

om de skulle kunna tänka sig att medverka i undersökningen.  Efter att de tackat ja till att medverka i 

studien bestämdes gemensamt en tid för när intervjuerna skulle äga rum. Respondenterna fick inte ta del 

av intervjufrågorna innan, då jag inte ville att de skulle förbereda sig innan och kunna ”läsa på” om språk- 

och kunskapsutvecklande arbetssätt. Datamaterialet samlades sedan in genom fem olika ljudinspelade 

intervjuer, som varade cirka 30 minuter, och intervjuerna i sin tur ägde rum under tre olika dagar.  Vid det 

aktuella intervjutillfället presenterade vi oss för varandra och jag lämnade över ett informationsbrev där 

studiens syfte stod beskrivet, samt de etiska principerna; att de kommer vara helt anonyma, har rätt till att 

avbryta sin medverkan när de vill och att materialet endast kommer användas av mig i syfte att besvara 

studiens frågeställningar. Vidare frågade jag även innan intervjun startade om det var okej att intervjun 

spelades in för att få en bekräftelse att det var okej för respondenten (Denscombe 2012, s. 255).   

Under intervjun utgick jag från en semistrukturerad intervjuguide (se bilaga 1) med ett par 

bakgrundsfrågor och sedan ett antal förbestämda frågor utifrån studiens frågeställningar. Intervjufrågorna 

formulerades utifrån undersökningens frågeställningar för att skapa frågor som var mer talspråkliga och 

lättsamma än forskningsfrågorna. Detta bidrar vanligen, enligt Kvale och Brinkmann (2014, s. 174f), till 

mer spontana och detaljerade svar från respondenten. Flera intervjufrågor formulerades även utifrån en 

och samma forskningsfråga för att öka chansen att få mer information kring ämnet genom att frågorna 

ställs med olika utgångspunkter och därmed får olika ingångssätt till ämnet.  

 

3.5 Analys av material 

Efter att ha transkriberat intervjuerna och blivit väl insatt i det insamlade materialet kunde jag börja 

analysera materialet genom att koda den framtagna rådatan. I kodningen av materialet utgick jag från tre 

olika teman som utgick från studiens frågeställningar. Analysen av materialet gjordes sedan genom att 

sortera in respondenternas svar under de olika temana och identifiera samband och mönster i svaren. 

Enligt Denscombe måste forskaren prioritera olika delar som anses mest viktiga och relevanta och 

därmed valde jag ut den data som ansågs vara relevant för studien och för att kunna besvara 

undersökningens frågeställningar (Denscombe 2012, s. 373ff).   
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4. Resultat 
I följande kapitel kommer studiens resultat att redovisas utifrån tre övergripande teman som har valts ut 

med utgångspunkt i studiens frågeställningar. I 4.1 presenteras först resultatet för hur ämneslärarna 

förhåller sig till språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och sedan, i 4.2, redovisas resultatet för hur 

ämneslärarna arbetar med ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i sin undervisning. Till sist, i 4.3, 

framförs resultatet över vilka språkliga utmaningar ämneslärarna anser finns i deras ämnen. 

 

4.1 Gymnasielärares förhållningssätt till språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.  
Studiens första frågeställning frågar efter hur ämneslärare på gymnasiets förhåller sig till språk- och 

kunskapsutvecklande arbetssätt i ämnesundervisning. Resultatet visar att alla respondenter anser sig 

arbeta med språkutveckling parallellt med ämneskunskapen och menar att det är nödvändigt och viktigt 

att arbeta med språket för att eleven ska kunna utvecklas kunskapsmässigt och nå de högre 

kunskapskraven. Lärare 2, 3, 4 och 5 svarar att elevens språkliga förmåga är mycket viktig i alla deras 

ämnen medan lärare 1 anser att elevens språkliga förmåga är viktigt i ett av ämnena och mindre viktigt i 

det andra. När frågan ställs vilken roll de anser sig ha i elevens språkutveckling landar alla i att de har en 

central roll i att utveckla elevens språk och då främst genom begreppsförståelse och att ge eleven de 

verktyg som behövs för att bland annat kunna analysera, dra slutsatser och kunna vara nyanserad. Lärare 

5 som undervisar i samhällskunskap, psykologi och sociologi uttrycker sig följande:  

Min roll är att utveckla elevernas språk, både muntligt och skriftligt, så att språket blir ett verktyg som 

de kan använda när de ska dra slutsatser, analysera, att de kan skriva ett mer precist språk. Så jag 

håller på med språkutveckling hela tiden i och med att mina ämnen är fulla av begrepp. 

Resultatet visar att lärarna är medvetna om att det krävs att eleven utvecklar sin språkliga förmåga för att 

kunna utvecklas kunskapsmässigt i ämnet och de fokuserar och arbetar främst med begreppsförståelse.  

Lärare 2 uttrycker även att det är viktigt att arbeta med språket för att utveckla elevens personlighet som 

skolan också ska åsyfta: ”Skolan syftar ju ändå till att utveckla elevens personlighet. Personligheten 

utvecklas genom att de får större förståelse för begreppsanvändning”. 

Vidare understryker lärarna vikten av att arbeta språk- och kunskapsutvecklande och att de inte går att 

komma runt. De menar att deras ämnen kräver att eleven kan använda sig av olika begrepp, dels för att 

kunna ta till sig information och dels för att kunna omsätta informationen genom att uttrycka sig muntligt 

och skriftligt på ett nyanserat sätt samt kunna reflektera, problematisera och dra slutsatser. Lärare 3 menar 
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även att klasserna idag inte ser ut som de gjorde förr, utan att de idag är mer heterogena och att det därför 

är viktigt att arbeta språkutvecklande i alla ämnena då de språkliga kompetenserna kan vara avgörande. 

Även om alla respondenter är överens om att elevens språkliga förmåga och utveckling är viktig och inte 

går att komma runt finns det dock en viss vilja att understryka att de inte är svensklärare. Lärare 1 

uttrycker att hen hellre skulle lagt mer tid åt att diskutera ämnet än att gå in och vara svensklärare. Även 

lärare 4 menar att hen inte går in och rödmarkerar, men kan trycka på vikten av ett korrekt språk. Vidare 

lyfter lärare 3 att det inte finns någon ämnestradition att arbeta med språket i ämnesundervisningen och 

att hen stöter på lärare som inte anser att det är viktigt att arbeta med språkutveckling, utan att det är 

svensklärarens ansvar att utveckla elevens språk.  

Som ovan nämnts är alla fem lärarna överens om att elevens språkliga förmåga är viktig och att de arbetar 

med att utveckla språket även i ämnesundervisningen. Alla lärarna är även positiva till samarbete med 

svenska som andraspråkslärare och svensklärare och att arbeta ämnesövergripande, samt att de anser att 

det skulle gynna eleven. Bland annat svarar lärare 4 att det hade varit bra om lärarna hjälptes åt och att det 

hade varit bra att få information från språklärarna om vad som kan vara relevant att tänka på när det 

kommer till den språkliga förståelsen. Men svaret på frågan om de samarbetar med svenska som 

andraspråkslärare och/eller svensklärare blir dock paradoxalt, då det visar sig att de inte brukar samarbeta 

eller väldigt sällan samarbetar ämnesövergripande eller tar hjälp av varandra. Varför de inte samarbetar 

menar de främst beror på tidsbrist och att det schemamässigt inte alltid fungerar. Lärare 1 lyfter även ett 

problem med att samarbeta med svenska som andraspråksläraren och svenskaläraren, då hen menar att de 

i sin tur inte samarbetar med varandra. Lärare 3 lyfter ett annat problem och menar att svenska som 

andraspråkslärarna och eleverna ibland glöms bort vid ämnesövergripande arbeten och att även många 

springer på sina ”egna bollar”, som gör ett samarbete är svårt. Lärare 2 svarar i sin tur att hen inte anser 

att det finns mer behov för att samarbeta med svenska som andraspråkslärare utöver de temaarbeten som 

finns. Dels på grund av tidsbrist och dels på grund av risken att fokus hamnar fel, när hen inte får styra 

över undervisningen själv. 

Vidare svarar lärare 5, på frågan om ämneslärare och svenska som andraspråkslärare samarbetar, att 

skolan har ett språkteam som hjälper eleverna med språket genom att de kan ta med sig sina texter till 

dem och få hjälp med språket. Dock uttrycker respondenten att det finns brister i kommunikationen 

mellan ämneslärarna och språkteamet och att det samarbetet kan bli bättre.  

Som nämnts ovan lyfter dock alla fem respondenter att ett samarbete gynnar eleven, men även underlättar 

för ämnesläraren då de menar att det inte är ämneslärarens profession att hjälpa eleven med bland annat 

textens form. Lärare 1, 3 och 4 uttrycker att det hade underlättat att samarbeta med en svensklärare då hen 
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kan vara med i textbedömningen, muntligt framställning eller titta på textens form samt på grammatiken. 

Dock nämner även lärare 4 att det ibland endast är en fördel för ämnesläraren, att hen har hört att det kan 

vara en nackdel för svenskläraren om svenskläraren alltid får stå för formen. 

Även om det finns en viss motvilja hos vissa lärare att axla rollen som språklärare visar resultatet att alla 

respondenter är medvetna om fördelarna med att arbeta med språkutveckling i ämneskunskapen och att de 

ställer sig positiva till arbetssättet. De menar bland annat att arbetssättet bidrar till tydlighet och alla är 

överens om att tydlighet inte missgynnat någon, utan tvärtom. Lärare 5 uttrycker att det är välinvesterad 

tid och lärare 2 menar att det bidrar till att eleven kan kommunicera med fler människor om elevens språk 

utvecklas och att det därför är viktigt. Vidare svarar lärare 3 att språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt 

ger ringar på vattnet, utvecklas elevens språkliga förmåga utvecklas även eleven kunskapsmässigt i 

ämnet. Vidare nämner även lärare 3 under intervjun att de har språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt 

som tema på skolans pedagogiska konferenser nu under våren och att det lett till att hen har blivit mer 

medveten om språkets betydelse och att hen arbetar mer aktivt med språket nu. Dock lyfter respondenten 

risken med att ”tratta ner” arbetssättet och att arbeta med det under en kortare period och sedan tro att 

man är färdig med det. Respondenten menar att det ska vara ett förhållningssätt som ska sitta i 

ryggmärgen hos läraren och respondenten hoppas att kollegorna tagit till sig arbetssättet och kommer ha 

det som förhållningssätt när de planerar och undervisar i sina ämnen framöver.  

 

4.1.1 Sammanfattning 

Alla respondenter ställer sig positiva till att arbeta med att utveckla elevens språk parallellt med 

ämneskunskapen och anser sig även arbeta med språkutveckling, främst genom begreppsförståelse. 

Lärarna är även överens om att arbetssättet gynnar alla, då de menar att tydlighet inte missgynnar någon 

elev. Vidare svarar fyra av respondenterna att elevens språkliga förmåga är mycket viktig för att utvecklas 

kunskapsmässigt då de olika förmågorna i ämnena kräver god språklig förmåga, dels för att tillägna sig 

text och instruktioner och omsätta kunskapen. Dels för att kunna dra slutsatser, analysera, reflektera och 

vara nyanserad, men även utvecklas som person. Medan lärare 1 som undervisar i matematik och idrott 

och hälsa menar att elevens språkliga förmåga är viktig i matematik och mindre viktig i idrott och hälsa. 

Dock uttrycks en viss motvilja i att behöva vara språklärare, bland annat på grund av tid men även att det 

inte är ämneslärarens profession och att det därmed hade underlättat att få hjälp av en språklärare. Vidare 

är alla lärare överens om att ett samarbeta med svenska som andraspråkslärare och/eller svensklärare hade 

gynnat eleven, men att de inte samarbetar utöver några enstaka temaarbeten. Lärare 2 uttrycker dock att 

hen inte ser något behov av att samarbeta mer än vad de gör i nuläget. Resultatet visade även att de 
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arbetat med språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt under våren på skolans pedagogiska konferenser 

och en av lärarna menar att det bidragit till medvetenhet och reflektion kring språkets betydelse, men även 

risken för att det inte blivit ett förhållningssätt hos lärarna, då det är ett tidsbegränsat tema.  

 

4.2 Hur ämneslärare arbetar med språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.  
Den andra frågeställningen riktar sig mot hur ämneslärare på gymnasiet arbetar med språk- och 

kunskapsutveckling i sin undervisning. Resultatet visar på att alla lärare anser sig arbeta med 

språkutveckling i sin ämnesundervisning och då främst genom begreppsförståelse. Gemensamt för alla 

respondenter är att under varje lektion eller inför ett nytt område lyfter och arbetar lärarna med olika 

ämnestypiska begrepp och andra svåra och ovanliga begrepp för att utveckla elevens språk och öka 

ämnesförståelsen. Lärare 1 förklarar att hen brukar trycka på de begrepp som är viktiga inför ett nytt 

område och försöker även att göra kopplingar till bland annat det praktiska i undervisningen, genom att 

koppla tillbaka till det de tidigare gjort på lektionen eller parallellt lyfta begrepp under undervisningens 

gång. Hen försöker även skapa förståelse genom att göra minnesramsor för att eleven lättare ska komma 

ihåg och förstå ett begrepps betydelse.  

Lärare 2 svarar att hen brukar försöka visualisera begreppen och därigenom förklara ett begrepps 

betydelse. Respondenten menar att det underlättar för eleven att förstå ett begrepp om begreppet förklaras 

i relation till en modell eller figur, då det ger eleven en visuell bild av begreppet. Utöver det brukar 

respondenten arbeta med att förklara begrepp på tavlan, genom traditionell undervisning, och sedan får 

eleven koppla samman förklaringarna med begreppen som de möter i läroboken. Lärare 4 svarar att hen 

brukar arbeta med begreppsförståelse genom att lyfta begrepp när de dyker upp under lektionens gång och 

eleverna får då sitta i par och diskutera vad begreppet betyder och sedan går de igenom det i helkass och 

då fyller respondenten på med viktig information eller tar bort information som är felaktig.  

Lärare 5 arbetar också utifrån att eleven först får sitta och tänka själv kring ett begrepp, sedan parvis och 

sedan diskuteras det i helklass, en modell som kallas EPA-modellen enligt respondenten. Vidare arbetar 

läraren utifrån en så kallad ”tre-stegsraket”, där eleverna först får diskutera i helklass, sedan sinsemellan 

och sedan får utveckla språket ytterligare genom att skriva en egen text.  Respondenten svarar även att 

hen brukar gulmarkera begrepp som hen anser är svåra i en text. Sedan får eleverna själva markera ord de 

tycker är svåra och det är inte alltid de ämnesspecifika begreppen som ställer till mest problem menar 

respondenten. Utan det är ofta långa och ovanliga ord som eleven inte förstår och därmed fastnar vid. 

Eleverna får sedan slå upp begreppen och diskutera dem och sedan tillsammans försöka förstå budskapet i 
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texten. Respondenten lyfter även att det är viktigt att man utgår ifrån elevens vardagsspråk och lyfter det 

till ämnesspråket. 

Resultatet visar även på att alla respondenter svarar att de lägger extra tid på de elever som inte förstått 

begreppen och att det är viktigt att inte lämna dem själva i textläsningen eller att ta några begrepp 

förgivet. Lärare 5 nämner även att hen brukar ge extra tid utöver lektionstid till de elever som vill ha 

ytterligare en genomgång av begrepp och text, så eleverna kan få hjälp med fördjupning av texten. Alla 

respondenter anser även att det är viktigt att vara tydlig och inte låta eleverna gissa sig till vad som 

förväntas av dem. Därmed arbetar lärarna med att lägga ut begrepp innan på läroplattformen och att 

tydligt skriva i uppgiften vilka begrepp som ska beröras. Lärare 3 understryker även vikten av att vara 

tydlig med att eleven förstår att begreppen och teorierna ska användas och inte redogöras för.  

Vidare är det endast lärare 4, som undervisar i historia och samhällsvetenskap, som nämner olika 

texttyper som hen arbetar med för att utveckla elevens språk och ämneskunskap. De ämnestypiska 

texterna respondenten arbetar med är bland annat essä, rapport och debattartikel. Lärare 4 svarar att hen 

inte brukar sitta och rödmarkera, men att hen brukar lyfta vikten av ett korrekt språk i de olika 

texttyperna. Lärare 1, som undervisar i matematik och idrott och hälsa, svarar dock att hen brukar ge 

eleverna exempel på hur man skriver en rapport i idrott och hälsa, som visar på att hen arbetar med texter. 

Lärare 1 beskriver att hen brukar ge eleverna gamla elevtexter och innan eleverna sedan skickar in sina 

texter får de även titta på varandras texter och ge respons på vad som är bra och vad som kan förbättras. 

Även lärare 3, samhällskunskap- och religionslärare, arbetar mycket med att exemplifiera och ge 

formativa kommentarer tillbaka och menar att det är nödvändigt för att eleven ska utvecklas och kunna ta 

nästa steg i sin text. Fastän att ingen av de andra respondenterna, utöver lärare 4 och 1, uttryckligen 

beskriver att de arbetar med ämnestypiska texter, tyder svaren på att de arbetar med texter genom att 

arbeta med formativ bedömning och gemensamt diskutera om texter.   

När det kommer till material och läromedel visar resultatet att alla använder sig av främst eget hopplockat 

material i form av tidningsartiklar, film- och Youtube-klipp och andra typer av texter i undervisningen, 

men med undantag i matematiken där lärobok används i större utsträckning. Men i de andra ämnena 

används läroboken främst till referenslitteratur och som uppslagsbok, samt om någon vill ta igen ett 

missat område. I naturkunskapen används dock läroboken i högre grad än i de samhällsvetenskapliga 

ämnena, men kompletteras även där av eget material från främst internet. De flesta respondenterna har 

svårt att svara på frågan kring lättlästa läroböcker och vilka för- och nackdelar den kan ha. Alla 

respondenter kopplar istället till inläst material som finns i vissa kurser, men detta sker främst genom 

specialpedagogen menar de. Lärare 1 svarar att hen har en light-bok i matematik, men att hen inte anser 
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att svenskan är lättare, utan att det istället är matten som är på en mer grundläggande nivå och att den 

därmed skulle vara bra att använda i vissa fall där eleven saknar grundkunskaperna. Lärare 4 nämner efter 

ett tag att hen använder olika böcker på olika program och att en av böckerna är betydligt tunnare 

faktamässigt och därmed saknar djup. Hen ser ingen fördel med att använda den och använder den därför 

ytterst lite. Vidare nämner respondenterna att de inte anser att läroboken de använder är speciellt svår, 

men att de är medvetna om att ämnestexterna är informationstäta och substantivtunga. Men att de då 

hellre förklarar och lägger mer tid åt att stötta eleven i textläsningen än att använda en lättläst variant. 

Lärare 2 svarar även att läroböckerna idag är lättare än de var förr och att det därför inte behövs förenklas 

mer. Hen menar även att det skulle kunna påverka undervisningen negativt, då läromedlet måste utmana 

eleven och visa på komplexitet. 

Resultatet visar dessutom på att alla respondenter försöker att utveckla elevens ämnes- och metaspråk. De 

arbetar bland annat med att få eleverna att använda ett ämnesspråk istället för ett vardagsspråk och de 

försöker även ställa frågor kring elevens texter och lärandeprocess genom formativ bedömning och 

diskussioner. Lärare 1, 3, 4 och 5 låter även eleverna tillsammans samtala kring begrepp och textens 

budskap och lärare 1 brukar låta eleverna bedöma och diskutera varandras texter för att tillägna sig 

ämnesspråket och utveckla ett metaspråk.  

Utifrån resultatet går det även tydligt att se att lärarna har ett sociokulturellt perspektiv på lärandet då alla 

respondenter uttrycker att de arbetar mycket med stöttning och vägledning, dock är den endast lärare 1, 3 

och 5 som uttryckligen svarar att de utgår från teorin. Lärare 1, 3, 4 och 5 svarar även att det är viktigt att 

eleverna inte bara ser läraren som resurs, utan även tar hjälp av sina klasskamrater. De uttrycker även 

vikten av att eleverna får samtala och diskutera med varandra för att tillsammans skapa förståelse. 

Vidare svarar lärare 3 och 5 att de utgår från Vygotskys teori och den närmaste utvecklingszonen, men i 

svaren går det tydligt att se att alla fem respondenter utgår från Vygotskys närmaste utvecklingszon.  

Lärare 2 hänvisar inte till teorin men svaret går att koppla samman med teorin då hen uttrycker att det är 

viktigt att stötta och vägleda de elever som behöver mer hjälp och att man inte ska rygga för svårare 

uppgifter och övningar, utan då ger mer stöttning istället.  

Man ska inte rygga från att svårigheten ser svår ut, då är min uppgift som lärare att hjälpa de elever 

som inte klarar det på egen hand. Avancerade övningar kräver mycket hjälp från läraren och de elever 

som inte förstå textens sammanhang där får man visa steg för steg och där är men mer vägledare så att 

eleven går framåt. Man måste ha svårare uppgifter för att visa på ämnets komplexitet och ge en 

utmaning till duktiga elever. 
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Lärare 3 och 5, som uttryckligen nämner Vygotsky, menar att det är viktigt att möta eleverna där de är, att 

inte starta på för hög eller låg nivå så de tappar motivationen, och understryker hur mycket eleven klarar 

av med lite handledning och stöd. Vidare uttrycker lärare 4 att hen inte känner sig så bevandrad bland 

teorier och modeller som gynnar språket. Det går likaså att se Hallidays systemisk-funktionella 

grammatik i respondenternas svar, fastän de inte bokstavligen uttrycker att de medvetet utgår från teorin. 

Bland annat går det att se genom att alla respondenter svarar att de arbetar med begreppsförståelse genom 

att diskutera olika begrepp i sin kontext och samtala om begreppen och textens betydelse, som är centralt 

inom Hallidays språkteori. Således att kontexten styr användningen och språkutvecklingen och att 

betydelsen står i fokus och inte formen (Holmberg & Karlsson 2006, 11f; Kuyumucu 2013, s. 687f). Alla 

respondenter uttrycker även att det är viktigt att diskutera varför någonting händer och att eleverna skapar 

sig förståelse och kan använda ett begrepp för att kunna dra kopplingar och se samband mellan hur saker 

och ting hänger samman, som går att koppla samman med den ideationella metafunktionen inom 

systemisk-funktionella grammatiken (Holmberg & Karlsson 2006, 31; Kuyumucu 2013, s. 608). 

Slutligen visar resultatet att ingen av de fem respondenterna samarbetar eller tar hjälp av svenska som 

andraspråkslärare i någon vid utsträckning, utan det sträcker sig till något enstaka ämnesövergripande 

temaarbete. Men alla respondenter är överens om att ämnesövergripande arbeta gynnar eleverna och att 

de borde blir bättre på det, dock är det en av respondenterna som uttrycker att hen inte behöver samarbeta 

mer med svenska som andraspråkslärarna utöver de temaarbeten de har.  

 

4.2.1. Sammanfattning 

Resultatet visar att alla respondenter arbetar med språk- och kunskapsutveckling i sin ämnesundervisning, 

främst genom begreppsförståelse. Respondenterna svarar att de alltid lyfter och går igenom nya begrepp 

inför ett nytt område eller en ny text och att de försöker vara så tydliga som möjligt med vad de förväntar 

sig av eleven. De arbetar dels med att markera svåra ord i en text, samt låter eleverna själva markera ord 

de inte förstår och som de sedan diskuterar i par och i helklass. Dels lyfter de begrepp under lektionens 

gång och låter då eleverna först tänka själva, sedan diskutera med varandra för att till sist gå igenom det i 

helklass. Respondenterna svarar även att de försöker koppla begreppen till praktiska övningar, läroboken 

och genomgångar för att öka förståelsen.  Lärare 4 uttrycker även att hen arbetar med olika texttyper och 

flera respondenter uttrycker att de använder sig av modelltexter och formativ bedömning för att utveckla 

elevens ämnesspråk. Ingen av respondenterna använder läroböcker i så hög grad, utan använder främst 

eget material, med undantag för matematiken där lärobok används mer frekvent. Respondenterna är 

överens om att de inte har ett behov av lättlästa läroböcker, att de då hellre lägger mer tid på att stötta 
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eleven i textläsningen. Resultatet visar även att ett metaspråk används, bland annat genom att lärare ställer 

frågor om texten och elevens lärande, samt när eleverna tillsammans talar och diskuterar pm begrepp och 

texter. Lärarna försöker även lyfta elevens vardagsspråk till ett mer ämnesspecifikt språk i tal och skrift.  

Vidare visar resultatet att lärarnas arbetssätt går att koppla till det sociokulturella perspektivet och svaren 

visar även på Hallidays systemisk-funktionella grammatik. Dock är det endast tre av fem lärare som 

uttryckligen nämner att de arbetar utifrån den sociokulturella teorin och ingen av lärarna nämner 

Hallidays språkteori. Det kan tyda på att de är medvetna om vikten av språk- och kunskapsutvecklande 

arbetssätt men inte medvetna om vilka teorier som gynnar elevens språk- och kunskapsutveckling.  

 

4.3 Språkliga utmaningar i ämnesundervisning på gymnasiet 

Studiens tredje frågeställning rör vilka språkliga utmaningar lärarna anser sig se i sin ämnesundervisning 

och resultatet visar att alla respondenter har liknande uppfattning om vad som är en utmaning för elever 

som har bristande språkkunskaper. Alla respondenter svarar att de ämnestypiska begreppen är svåra att 

förstå för de elever som har bristande språklig förmåga och att dessa begrepp är nödvändiga för eleverna 

att behärska då de fungerar som analytiska verktyg i ämnet. Lärare 3 uttrycker att det tydligt går att se i 

begreppsförståelsen vem som har bristande språkkunskaper, då elever med bristande språkkunskaper har 

svårt att använda sig av begreppen för att kunna dra kopplingar, utveckla sina resonemang, analysera och 

dra nyanserade och välgrundade slutsatser.  

Respondenterna svarar även att de anser att de ämnestypiska texterna, som är informationstäta med svåra 

begrepp, är svåra för eleverna att förstå. De menar att eleven får svårt att ta till sig information och 

instruktioner, då de har svårt att plocka ut informationen i texten och förstå budskapet. Därmed får även 

eleven svårt att förmedla vidare det läsa och omsätta kunskapen. En stor utmaning är således att få eleven 

att använda begreppen och att ackommodera kunskapen själv.  

Lärare 1 nämner att det i matematik är främst problemlösning som ställer till problem för eleven, då en 

sådan uppgift kräver språkliga kunskaper jämfört med ett rent mattetal med enbart siffror. Respondenten 

anser även att en utmaning i ämnena idrott och hälsa och matematik är att använda sig av ett 

ämnesspecifikt språk för att tala om vad man gör och varför man gör någonting. Det är lättare för eleverna 

när det kommer till de praktiska övningarna och att räkna med siffror. Lärare 2 nämner även svårigheten i 

att förstå ett begrepp då det inte endast innehåller ett ord, utan ett begrepp innehåller flera underordnade 

ord som eleven måste känna till för att första helheten. Vidare nämner lärare 5 att hen kan se att det är en 

större utmaning för eleven i ett nytt ämne som eleven inte är bekant med sedan tidigare, då det är 
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betydligt fler nya begrepp att ta in. Jämfört med ett ämne eleven har haft på grundskolan och därmed 

vanligen är bekant med några av de ämnestypiska begreppen i ämnet.  

Således är alla överens om att det är ämnesspråket som är svårt för en elev att tillägna sig och använda sig 

av och det syns tydligt i det muntliga menar respondenterna. I diskussioner, samtal och muntliga 

framställningar är det svårt att få eleven att använda sig av ett ämnesspråk och eleven använder sig därför 

mer av vardagsspråk i muntliga situationer och det syns extra tydligt hos de elever som inte behärskar 

språket fullt ut. Kan inte eleven använda ett ämnesspråk får eleven svårt att visa på egen förståelse och får 

även svårt att utveckla sina resonemang. En annan utmaning är att eleven måste ha ett metaspråk för att 

kunna tala om vad hen gör och varför man gör en viss sak, som även det är en kognitiv utmaning för 

eleven då det kräver goda språkliga kunskaper. Ytterligare visar sig elevens språkliga brister när det 

kommer till att formulera sig skriftligt. Lärare 4 menar att det syns på bristen på djup i texten om eleven 

saknar den språkliga förmågan att uttrycka och använda sig av ett ämnesspråk i skrift. Lärare 3 uttrycker 

att eleven måste göra den ”kognitiva kullerbyttan” för att kunna göra kopplingar, analysera, resonera och 

dra nyanserade slutsatser och inte endast redogöra för ett begrepp eller teori som läraren har gått igenom.   

Resultatet visar således att alla respondenter är överens om att det är det kognitiva som är den största 

språkliga utmaningen för eleven i deras ämnen. Det är en utmaning att behärska ämnestypiska begrepp 

för att använda dem som analytiska verktyg för att kunna analysera, reflektera, resonera och dra slutsatser 

som är nyanserade och välgrundade. Utmaningen ligger likaledes inte i att redogöra för begreppen utan i 

att kunna använda dem och att knyta an till olika begrepp och teoretiska perspektiv. Lärare 5 uttrycker sig 

på följande sätt:  

Det är inte bara fakta som ska läras in, utan tittar man i kunskapskraven är det förmågor sam handlar 

om källkritik och det handlar om att analysera och att använda olika teorier, det är ju egentligen bara 

två kunskapskrav, om man ser till samhällskunskap 1, som är direkta kunskapskrav. De andra är andra 

förmågor och då är det kognitiva förmågor som man behöver utveckla. 

Citatet ovan visar att kunskapskraven främst efterfrågar kognitiva förmågor och därmed ställer även 

ämnen, som exempelvis samhällskunskap som nämns i citatet ovan, höga krav på elevens språkliga 

förmåga och är därmed en stor utmaning för de elever som har bristande språkliga förmågor. Fastän 

matematik och idrott och hälsa inte innehåller lika mycket kognitiva förmågor jämfört med exempelvis 

samhällskunskap, menar lärare 1 att utmaningen inte ligger i det praktiska i idrott och hälsa och inte i 

själva uträkningarna i matematiken. Utan utmaningen i ämnena ligger i att kunna tala och beskriva hur 

saker och ting hänger ihop och hur eleven går tillväga för att exempelvis lösa en uppgift i matematik, 

samt visa på förståelse för kopplingen mellan teori och praktik i idrott och hälsa.   
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4.3.1 Sammanfattning 

Resultatet visar att alla respondenter svarar liknande på vilka språkliga utmaningar de anser finns i deras 

ämnen och lärarna menar att det är främst de kognitiva förmågorna som är en utmaning för eleverna. 

Eleven måste behärska ämnestypiska begrepp för att kunna formulera sig i tal och skrift på ett nyanserat 

och välgrundat sätt. Med hjälp av begreppen som analytiska verktyg kan de således resonera, analysera, 

reflektera och dra slutsatser utifrån det lästa. Vidare är det en utmaning för eleverna att förstå 

ämnestypiska texter och instruktioner om de har språkliga brister, då texten oftast är informationstät och 

innehåller svåra ämnestypiska begrepp.  De får i och med det svårt att omsätta kunskapen och 

kommunicera den vidare. Elever med bristande språklig förmåga har även svårt att använda sig av ett 

ämnestypiskt språk i muntliga situationer och har därmed svårt att visa på egen förståelse och på 

utvecklade resonemang. Behärskar man inte ämnesspråket har eleven även svårt att använda sig av ett 

metaspråk för att kunna tala om vad hen gör, varför hen gör det och för vem det är viktigt etc.  
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5.  Slutsatser och diskussion 
	  

Syftet med uppsatsen är, som nämnts i kapitel 1, att undersöka ämneslärares förhållningssätt till språk- 

och kunskapsutvecklande arbetssätt och hur de arbetar med språket parallellt med ämneskunskapen i 

sina ämnen. Intentionen är även att undersöka vilka språkliga utmaningar eleven möter i de olika 

ämnena enligt ämneslärarna. För att kunna besvara studiens frågeställningar har en kvalitativ inriktad 

metod valts, i form av semistrukturerade intervjuer. För att kunna ge en helhetsbild över studiens 

resultat och slutsatser kommer resultatet att diskuteras utifrån den sociokulturella och systemisk-

funktionella teorin, samt utifrån genrepedagogiken, dock främst i andra frågeställningen som rör 

lärarnas arbetssätt. Resultatet kommer även att diskuteras och jämföras med tidigare relevant forskning i 

området, som redogjorts för i kapitel 2. Vidare kommer slutsatser och diskussion att redovisas utifrån 

studiens frågeställningar. 

 

5.1 Hur förhåller sig ämneslärare sig till språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt? 
Undersökningen visar att lärare 2, 3, 4 och 5 anser att elevens språkliga förmåga är mycket viktig, 

medan lärare 1 anser att elevens språkliga förmåga är viktig i matematiken och mindre viktig i idrott och 

hälsa. Svaren kan ses följa ämnestraditionen, att ämnet idrott och hälsa är ett praktiskt ämne och tidigare 

nästan endast innehållit fysisk aktivitet. Dock har teoridelen i ämnet ökat på senare år, men det går 

likväl att se en koppling mellan att språket är mindre viktigt i idrott och hälsa jämfört med de andra 

teoretiska ämnena, där lärarna svarade att språket är mycket viktigt. Dock är alla lärare överens om att 

det är viktigt att arbeta med språket parallellt med ämnesundervisningen och att det inte går att komma 

runt. Vidare svarar alla respondenter att de arbetar med språkutveckling i sina ämnen. Därmed anser de 

att de har en central roll i att utveckla elevens språkliga förmåga och som tas upp i kapitel 4 uttrycker 

lärare 5 sig följande:  

Min roll är att utveckla elevernas språk, både muntligt och skriftligt, så att språket blir ett verktyg 

som de kan använda när de ska dra slutsatser, analysera, att de kan skriva ett mer precist språk. Så 

jag håller på med språkutveckling hela tiden i och med att mina ämnen är fulla av begrepp. 

Således kan slutsatsen dras att alla respondenter är medvetna om att eleverna behöver utvecklas 

språkligt för att kunna utvecklas kunskapsmässigt och de understryker att tydlighet gynnar alla. Dock 

visar resultatet att det är lärare 3 och 5, förstalärarna, som är mest insatta i arbetssättet. Bland annat 

svarar lärare 3 att det ger ”ringar på vattnet”, således om eleven utvecklas språkligt utvecklas eleven 

även kunskapsmässigt i ämnet. Vidare uttrycker lärare 5, utöver citatet ovan, att det är välinvesterad tid 
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att arbeta med språket parallellt med ämneskunskapen. Att förstalärarna är mer insatta anser jag faller 

sig naturligt då de ska vara mer insatta och uppdaterade kring senare forskning och nya arbetssätt och 

teorier. Vidare följer resultatet således Gy11:s riktlinjer om att alla lärare har i uppdrag att ge eleven de 

verktyg som behövs för att kunna tillägna sig och tillämpa kunskap, samt kunna analysera, kritiskt 

granska, dra slutsatser etc. Läraren har även, enligt Skolverket, i uppdrag att utveckla elevens språk- och 

kommunikationsförmåga och resultatet visar att alla lärarna även arbetar utifrån det (Skolverket 2011, s. 

9, 11). Stehagen (2014, s. 21f) menar även att om lärarna är medvetna om utmaningarna i deras ämnen 

och om språkets roll så gynnar det elevens kunskapsutveckling och därmed kan resultatet ses som 

positivt, eftersom slutsatsen blir att lärarna är medvetna om språkets roll i elevens kunskapsutveckling. 

Vidare svarar lärare 2 att det är viktigt att arbeta med språket för att eleven ska utveckla sin personlighet 

och att eleven ska kunna kommunicera med fler människor. Även det följer Skolverkets riktlinjer och 

uppdrag, som nämnts ovan, men går även att koppla samman till systemisk-funktionell grammatik, där 

fokus ligger på att språket skapar förståelse och genom att utveckla språket i en kontext kan man, enligt 

teorin, kommunicera med fler genom att behärska olika genrer (Johansson & Sandell Ring 2015, s. 

225f).  Exempelvis nämner lärare 4 att de arbetar med olike genrer, bland annat essä, rapport och 

debattartikel och om eleven behärskar dessa genrer och tillägnar sig ett ämnesspråk kan eleven således 

kommunicera med fler människor, enligt teorin kring systemisk-funktionell grammatik.  

Fastän alla lärare ställer sig positiva till att arbeta språk- och kunskapsutvecklande i sina ämnen och 

anser att det är viktigt att eleven utvecklar sitt språk även i ämnesundervisningen, visar dock resultatet 

att det finns en vilja att understryka att de inte är svensklärare utan ämneslärare. Som nämnts i kapitel 4 

säger lärare 1 att hen skulle vilja lägga mer tid åt att diskutera ämnet än att vara svensklärare. Vidare går 

det att tyda utifrån resultatet att det finns en osäkerhet kring att arbeta språkutvecklande, bland annat 

uttrycker lärare 4 att det hade varit bra att få hjälp av en språklärare, då det inte är ämneslärarens 

profession att arbeta med språket och att hen inte känner så bevandrad i språkliga modeller och teorier. 

Utifrån detta svar ställer jag mig kritisk till hur medveten lärare 4 är och även de övriga lärarna, då ett 

språk- och kunskapsutvecklade arbetssätt bör grunda sig på beprövade teorier och modeller som gynnar 

elevens språk- och kunskapsutveckling. Dock anser jag att resultatet visar på en medvetenhet och 

kunskap om fördelarna med arbetssättet hos lärarna, men att lärarna behöver bli medvetna och få 

kunskap om teorier och konkreta modeller som gynnar elevens språk- och kunskapsutveckling.  

Vidare menar lärare 4 att det hade varit positivt om svenskläraren kan hjälpa till vid rättning av texter, 

men att hen vet att en del tycker det är negativ med ett sådant samarbete då svenskläraren vanligen får 

stå för formen. Respondenternas svar visar på en medvetenhet och förståelse över att svenskläraren inte 

har ensamt ansvar för att utveckla elevens språk, som även Skolverket understryker i ”Få syn på 
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språket” (2012, s. 23f). Således att svensklärare inte ska ses som en expert på olika texttyper, utan att det 

är ämnesläraren som är expert inom de ämnestypiska texterna. Vidare går lärare 4:s svar att koppla 

samman med Axelssons (2006, s. 117f) åsikt om att det är svenska som andraspråksläraren som har 

kunskap om de svårigheter en elev kan möta i en text och att det därför är viktigt att ämneslärare och 

svenska som andraspråkslärare samarbetar. Dock går den gamla ämnestraditionen även att tyda här, att 

ämneslärarnas uppgift inte är att utveckla elevens språkliga förmåga, men likväl går det att se att synen 

på ämneslärarens roll håller på att förändras.    

Resultatet visar även att alla lärare ställer sig positiva till att samarbeta med svensk- och svenska som 

andraspråkslärare och att de anser att det gynnar eleven. Men resultatet visar även att ingen av lärarna 

samarbetar i någon hög utsträckning, utöver ett fåtal ämnesövergripande temaarbeten, på grund av bland 

annat tidsbrist och schemaläggning. Lärare 3 menar även att det är vanligt att lärarna ”springer på sina 

egna bollar” och lärare 2 uttrycker att hen inte ser något behov av att samarbeta mer utöver de 

temaarbeten de har, utan att det då finns risk för att undervisningen kommer in på fel spår. Likaså här 

går den gamla ämnessynen att tyda i svaren, då lärare 2, som varit verksam i 30 år och pensionerad, 

svarar att hen inte ser något behov av att samarbeta mer och att det finns risk för att undervisningen får 

fel fokus vid samarbeten med andra lärare och ämnen. Även lärare 3:s svar, att lärarna ”springer på sina 

egna bollar”, går att koppla samman med den gamla ämnestraditionen, att läraryrket var mer 

individualistiskt förr jämfört med idag. Således är slutsatsen att den gamla ämnessynen till viss del 

fortfarande finns kvar, men att de flesta lärarna är medvetna och vill samarbeta mer med exempelvis 

språklärarna. Men att det är problematiskt då de uttrycker att ett sådant samarbete är svårt på grund av 

brist på tid och svårt att få ihop schemamässigt. Problematiken kring tidsbrist går i linje med Axelssons 

resultat som även det visar att lärarna anser att det är tidskrävande att samarbeta med andra lärare 

(Axelsson 2006, s. 117). 

Lärare 1 menar även att det är svårt att samarbeta med svensk- och svenska som andraspråkslärare då de 

inte samarbetar själva. Lärare 3 menar även att det tyvärr händer att svenska som andraspråkslärare och 

elever glöms bort vid ämnesövergripande arbeten. Således visar resultatet på en problematik kring att 

samarbeta ämnesövergripande på gymnasiet och även att det fortfarande finns en motvilja i att släppa in 

en annan lärare i sin undervisning och att ta hjälp av varandra. Detta trots att forskning visar att 

samarbete mellan ämneslärare och svensk- och svenska som andraspråkslärare gynnar elevens lärande. 

Bland annan understryker Holmegaard och Axelsson vikten av ett samarbete. Axelsson (2006, s. 117f) 

menar att svenska som andraspråkselever är i behov av ett samarbete mellan ämneslärare och svenska 

som andraspråkslärare och även Holmegaard (2000, s. 110f) menar att ett sådant samarbete är viktigt. 

Vidare nämner även lärare 5 att de har ett språkteam som arbetar med att hjälpa eleverna med språket 
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och dit eleverna kan gå med sina texter för att få hjälp, dock menar hen att samarbetet kunde varit bättre 

även där, då de kanske lägger för mycket ansvar på eleven. Därmed blir slutsatsen att det finns brister i 

samarbetet och kommunikationen mellan lärarna på skolan, men att de är medvetna om bristerna själva, 

dock behöver de arbeta mer med att samarbeta och att ta till vara på varandras kunskaper för att kunna 

stötta eleven i hens lärande.  

Lärare 3 nämner även att skolan har haft språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt som tema på 

skolans pedagogiska konferenser under våren och att det har gjort hen mer medveten och att hen börjat 

reflektera över språkets betydelse mer än tidigare. Men hen nämner även risken med att tratta ner 

arbetssättet till en begränsad tid som de gjort. Att det finns en risk att det inte blir ett förhållningssätt och 

att det inte ses som något allmändidaktiskt som kan gynna alla. Detta kan således tänkas ligga till grund 

för att resultatet visar att alla lärare, oberoende av ämne, är positivt inställd till språk- och 

kunskapsutvecklande arbetssätt och att de anser att det är viktigt att arbeta med elevens språkutveckling 

även i ämnesundervisningen. Dock visar resultatet att den gamla ämnestraditionen fortfarande finns kvar 

till viss del, men att lärarna mer och mer har börjat förhålla sig till att alla lärare är språklärare, fastän en 

viss motvilja finns kvar. Som tidigare nämns visar resultatet att den begränsade tiden för att sätta sig in i 

arbetssättet endast har gjort lärare mer medvetna om fördelarna med att arbeta språk- och 

kunskapsutvecklande. Men att det krävs fortbildning i hur man på ett effektivt sätt kan arbeta för att 

gynna elevens språk- och kunskapsutveckling utifrån teorier och modeller, för att arbetssättet ska bli ett 

förhållningssätt. 

Slutsatsen blir således att alla lärare förhåller sig positivt till ett språk- och kunskapsutvecklande 

arbetssätt och att de tycker att det är viktigt att utveckla elevens språkliga förmåga för att eleven ska 

kunna utvecklas kunskapsmässigt i ämnet, men även som individ. Det positiva resultatet kan grunda sig 

i att de har haft språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt som temaarbete under våren som gjort 

lärarna medvetna om fördelarna med att arbeta både språk- och kunskapsutvecklande samt börjat 

reflektera över vilka språkliga utmaningar eleven möter i de olika ämnena. Dock finns det en viss 

motvilja i att få rollen som språklärare, samt en osäkerhet kring arbetssättet, således hur man stöttar 

eleven i språket. Därmed blir slutsatsen att lärarna behöver fortbildning i hur man arbetar med språk- 

och kunskapsutveckling på ett effektivt sätt i ämnesundervisningen och således mer kunskap kring 

konkreta teorier och modeller som gynnar arbetssättet för att det ska bli ett förhållningssätt. Vidare blir 

slutsatsen att lärarna är medvetna om att ett samarbete mellan svensk- och svenska som 

andraspråkslärare och ämneslärare är positivt då det gynnar eleven, men att det är problematiskt att få 

till ett sådant samarbete på grund av tidsbrist och schemaläggning (Axelsson 2006, s. 117f; Holmegaard 
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2000, s. 110f). Men likaså på grund av att den gamla ämnestraditionen till viss del finns kvar, att man 

fortfarande arbetar individuellt och inte lägger sig i andras undervisning.  

Därmed motbevisas min hypotes till viss del, då slutsatsen är att lärarna ställer sig positiva till språk- 

och kunskapsutvecklande arbetssätt och anser att det är viktigt att utveckla elevens språkliga förmåga 

även i ämnesundervisningen. Men likväl går den gamla traditionen fortfarande att tyda, fastän resultatet 

visar på att synsättet på ämneslärarens roll håller på att förändras. Det hade varit intressant att mer 

djupgående undersöka ämneslärares syn på sin roll som språklärare, samt hur lärare på gymnasiet kan 

arbeta ämnesövergripande på ett sätt som gynnar elevens språk- och kunskapsutveckling, men på grund 

av studiens omfång hänvisar jag till vidare forskning i området. 

 

5.2 Hur arbetar ämneslärarna med språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt?  
Resultatet visar att alla respondenter anser sig arbeta med språk- och kunskapsutveckling i sina ämnen 

och då främst med begreppsförståelse. Alla respondenter lyfter och arbetar med ämnestypiska begrepp 

under lektionen samt går igenom nya begrepp inför ett nytt område för att öka ämnesförståelsen. I 

Skolverkets kommentarmaterial ”Få syn på språket” (2012, s. 25f, 28) står det att eleven behöver ha ett 

begreppsförråd för att kunna tillägna sig ämneskunskapen och för att kunna kommunicera densamma 

och stödjer därmed lärarnas arbetssätt att fokusera på begreppsförståelse för att utveckla elevens språk- 

och ämneskunskap.  

Vidare visar resultatet att lärarna arbetar med begreppsförståelsen i en kontext. Bland annat svarar lärare 

1 att hen brukar koppla begreppen till praktiska övningar som de tidigare gjort eller under 

undervisningens gång. Även de andra lärarna svarar att de brukar lyfta och gå igenom begrepp under 

lektionens gång när ett begrepp dyker upp. Att arbeta med begreppen i en kontext går i linje med vad 

forskning visar är gynnsamt för elevens lärande. Bland annat menar Holmegaard (2000, s. 109f) att 

komplexa begrepp bäst lärs in när läraren arbetar på ett medvetet sätt och begreppen lärs in i en kontext. 

Även Skolverket (2012, s. 25) menar att språket måste utvecklas i en kontext. Även Hallidays språkteori 

ger fog för arbetssättet då grundidén i teorin är att språkutveckling sker i ett sammanhang (Holmberg & 

Karlsson 2006, s. 11f; Kuyumcu 2013, s. 687). Dock går det att vara kritisk till hur medvetet lärarnas 

arbetssätt med begreppsförståelsen är, då ingen av lärarna enligt resultatet hänvisar till forskning eller 

teorier som stöder detta. Det kan tolkas som att lärarna råkat ”träffa rätt”, utan att vara medveten om vad 

forskning säger om undervisning av begrepp.  
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Lärare 2, som är naturkunskapslärare, berättar även att hen brukar förklara ett begrepp genom att 

visualisera det. Hen menar att det är lättare för eleven att förstå ett begrepp om det förklaras i relation till 

en modell eller figur och det lyfter även Nygård Larsson i sin artikel, att det är viktigt att läraren arbetar 

med både verbala och visuella uttryck i naturkunskapen (Nygård Larsson 2013, s. 600f). Även inom den 

sociokulturella teorin lyfts bilder som ett språkligt redskap som bidrar till gemenskap och förståelse 

genom att eleven använder sig av bilder för att mediera, tillägna sig, kunskap (Säljö 2014, s. 303). 

Vidare nämner lärare 2 att hen, enligt traditionellt vis, även går igenom begrepp på tavlan. Detta menar 

dock Holmegaard kan finnas en risk med, då begrepp kan läras in som isolerade enheter om de plockas 

ut från sitt sammanhang (Holmegaard 2000, s. 110f). Likväl nämner lärare 2 att hen brukar koppla 

begreppen och förklaringen till läroboken och, som ovan nämnts, även visualisera begreppen och 

därmed anser jag att risken är liten att begreppen skulle läras in som isolerade enheter i detta fall.  

Lärare 5 berättar i sin tur att hen brukar markera ämnestypiska begrepp, men även andra svåra och 

ovanliga begrepp som finns i texten och sedan låta eleverna själva markera de ord de inte förstår. Det är 

då vanligt att eleverna markerar andra ord än ämnestypiska begrepp, bland annat långa och ovanliga ord 

menar hen. Även Ribecks (2015, s. 238f) resultat visar liknande, att det främst är långa och ovanliga 

ämnesspecifika ord som är svåra att förstå i naturvetenskapliga texter. Enströms (1997, s. 74ff) artikel 

ger också stöd för det, då hon skriver att långa och ovanliga ord som har ogenomskinlig betydelse är 

svåra för en andraspråksinlärare, men även för förstaspråkstalare. Likaså ord som inte vanligen 

förekommer i elevens vardagsspråk kan vara en utmaning för eleven att förstå och lära sig. Lärare 5 

nämner även att det är viktigt att utgå ifrån elevens vardagsspråk och lyfta det till ett ämnesspråk och 

liknande uttrycker Skolverket i ”Få syn på språket”. Skolverket skriver att det är viktigt att utgå från 

elevens förkunskaper för att gynna elevens språk- och kunskapsutveckling, således utgå ifrån elevens 

vardagsspråk och lyfta det till ett ämnesspråk och inte tvärt om (Skolverket 2012, s. 28). 

Vidare visar resultatet att lärare 1, 3, 4 och 5 arbetar mycket med att skapa förståelse genom socialt 

samspel. Bland annat berättar lärare 4 och 5 att de brukar låta eleverna få sitta tillsammans och diskutera 

ett begrepp, som de sedan diskuterar i helklass. Lärare 1 nämner att hen bukar låta eleverna läsa 

varandras texter och sedan låta eleverna diskutera texterna. Arbetssättet går tydligt att koppla samman 

med Vygotskys sociokulturella perspektiv på lärande, att tänkandet sker genom att kommunicera med 

språket och kan därmed ses som positivt, då det sociokulturella perspektivet både gynnar elevens språk- 

och kunskapsutveckling. Vidare går det även att koppla samman med begreppet appropriering i den 

sociokulturella teorin, genom att eleverna tillsammans diskuterar ett begrepps betydelse och skapar sig 

förståelse och där igenom blir bekanta med ett kulturellt redskap för att kunna mediera, tillägna sig, 

kunskap i området (Säljö 2014, s. 67, 302ff). Även Holmegaards resultat visar på att ordförrådet 
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utvecklas bäst i samspel med andra och att det finns risk för att inlärningen blir ineffektiv om eleven 

arbetar självständigt (2000, s.110). Det går likaså att koppla arbetssättet till Hallidays språkteori, att 

fokus inte ligger på formen utan på språkets betydelse och funktion. Lärarna försöker få eleven att förstå 

ett begrepps betydelse och funktion för att de ska kunna använda det som analytiskt verktyg och tillägna 

sig och kommunicera kunskap genom begreppet. Således följer det den systemisk-funktionella 

grammatiken, att språket är till för att kommunicera och att kontexten och språkbruket är grunden för 

grammatiken (Holmberg & Karlsson 2006, s. 10; Johansson & Sandell Ring 2012, s. 225f). Emellertid 

är det endast tre av fem lärare som hänvisar till det sociokulturella perspektivet och ingen av 

respondenterna nämner den systemisk-funktionella grammatiken. Dock går respondenternas svar att 

koppla till teorierna i relativt stor utsträckning, men resultatet visar likväl att de till stor del är 

omedvetna om teorier som gynnar elevens språk- och kunskapsutveckling. Vidare visar resultatet att 

lärare 2 inte använder sig av det sociokulturella perspektivets syn på socialt samspel i så hög grad, då 

hen inte beskriver vikten av att eleverna arbetar tillsammans för att skapa förståelse, vilket de andra 

respondenterna tydligt gör. Ett antagande kan vara att det beror på att hen tillhör den äldre generationen 

lärare och därmed inte är inskolad i den sociokulturella teorin på samma sätt som de övriga lärarna.  

Undersökningen visar även att lärarna arbetar med genrer som är ämnestypiska för deras ämnen, dock är 

det främst lärare 4 som uttryckligen nämner vilka ämnestypiska texter hen arbetar med. Men svaren 

visar likväl att de andra också arbetar med de ämnestypiska texterna för att utveckla elevens språk- och 

ämneskunskap. Bland annat genom att diskutera begrepp, som nämnts ovan, men även genom att 

använda sig av exempeltexter, formativ bedömning, stöttning och respons från både lärare och elever 

och genom att samtala och diskutera om texters innehåll och budskap. Även här är den systemisk-

funktionella grammatiken synlig i lärarnas arbetssätt, då lärarna arbetar och samtalar kring texten för att 

skapa förståelse. Genom att lärarna arbetar med begrepp och andra grammatiska uttryck för att skapa 

förståelse går det att koppla till faktorn ”fält” inom Hallidays teori, där bland annat relevanta begrepp 

lärs in. Vidare arbetar lärarna även med faktorn ”kommunikationssätt”, som innebär att man tittar på hur 

språket används i kommunikationssituationen och hur man använder språket för att kommunicera. Dock 

går inte den tredje faktorn ”roll och relation” att koppla till respondenternas svar, då lärarna inte 

beskriver att de arbetar med olika roller i en text, exempelvis läsare eller skribent. Vidare går även 

lärarnas arbetssätt att koppla till faktorernas metafunktioner, som således tyder på att lärarna även 

arbetar med att utveckla ett metaspråk för att utveckla elevens språk- och ämneskunskap. Dels går den 

ideationella metafunktionen att tyda i svaren, då lärarna och eleverna diskuterar hur saker och ting 

hänger ihop och förhåller sig till varandra. Dels går den interpersionella metafunktionen att tyda då 

läraren i en dialog med eleven skapar förståelse genom att uppmana och ställa frågor om texten.  Även 
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den tredje metafunktionen, textuell metafunktion, går att tyda i svaren då läraren och eleverna diskuterar 

texternas innehåll och tittar på ord som skapar sammanhang samt på okänd och känd information, 

således tema-rema, för att skapa förståelse (Holmberg 2006, s, 11f, 31, 73; Kuyumcu 2013, s. 687f, 

608f).  

I respondenternas svar går det även att ana en del av genrepedagogiken, då lärarnas arbetssätt går att 

koppla samman med det sociokulturella perspektivet och systemisk-funktionella grammatiken, som är 

en del av genrepedagogiken. Det tredje ”benet”, cirkelmodellen, som genrepedagogiken står på är dock 

inte lika synlig i lärarnas arbetssätt. Det visar ytterligare på att lärarna inte har någon djupare kunskap 

kring teorier och modeller som gynnar elevens språk- och kunskapsutveckling. Respondenternas svar 

visar således inte på någon kunskap om cirkelmodellen, som är en modell som syftar till att utveckla 

både elevens språk och ämneskunskap genom att utgå från elevens litteracitet (Johansson & Sandell 

Ring 2012, s. 31). Även Kuyumcu (2013, s. 627f) menar att genrepedagogiken är en bra modell att 

arbeta utifrån när man arbetar med ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och även Sellgren 

(2011, s. 88f) lyfter genrepedagogiken som en viktig modell, då hon menar att modellen gynnar elevens 

språk- och kunskapsutveckling. Fastän tidigare forskning lyfter genrepedagogikens framgångsfaktorer, 

visar således resultatet att lärarna inte har någon kunskap om modellen och visar ytterligare på att 

lärarna måste fortbildas inom området.  

Resultatet visar även att lärarna inte använder läroböcker i någon hög utsträckning, med undantag i 

matematiken där lärobok används mer frekvent. Lärarna arbetar således helst med eget hopplockat 

material när de arbetar med ämnestexter. Det kan ses som positivt då det möjliggör att läraren kan 

anpassa texterna efter elevgruppen intresse, men även anpassa efter individen kunskapsnivå. Vidare 

svarar alla respondenter att de inte ser någon fördel med att använda en lättläst lärobok, utan att de då 

hellre lägger mer tid år att arbeta med texterna och stötta eleven i textläsningen. Lärare 2 uttrycker att 

det skulle kunna påverka undervisningen negativt då läroboken måste utmana eleven samt visa på 

ämnets komplexitet. Vidare nämner lärare 4 att hen har haft en mer lättläst lärobok i en yrkesklass, men 

att hen inte använder den då den saknar djup och därmed inte blir mer lättbegriplig. Även det kan ses 

som positivt då tidigare forskning om lättlästa läroböcker har visat att det inte gynnar elevens lärande. 

Ribecks (2015, s. 238f) resultat visar bland annat att texterna i en lättläst lärobok kan vara svårare för en 

elev att förstå då texten innehåller korta satser och saknar koherens och därmed inte gynnar elevens 

lärande. Även Axelsson (2012, s. 117) resultat visar på det, att lättlästa läroböcker vanligen saknar 

innehåll, centrala begrepp och koherens, som gör att texten blir svårbegriplig.  
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Vidare går det även att tyda Vygotskys närmaste utvecklingszon, som är en del i det sociokulturella 

lärandet, i respondenternas svar (Gibbons 2012, s. 36; Kuyumcu 2013, s. 610). Lärare 3 och 5 hänvisar 

uttryckligen till Vygotskys utvecklingszon och menar att det är viktigt att möta eleverna där de är och att 

det är viktigt att inte lägga nivån för lågt eller högt så eleverna tappar motivationen. De understryker 

även hur mycket eleven klarar av med lite stöttning och handledning. Vidare uttrycker lärare 2 att 

uppgifterna måste vara avancerade för att visar på ämnets komplexitet och för att utmana eleven, men 

att svårare uppgifter och övningar kräver mycket hjälp från läraren och går därmed också att koppla till 

den närmaste utvecklingszonen, då eleven lär sig bäst med kognitivt svåra uppgifter med mycket 

stöttning. Detta understryker även Stehagen (2014, s. 22f), att läraren måste utmana eleven och att det 

inte görs genom att ge lättare texter och sänka kraven. Slutsatsen blir således att förstalärarna är 

medvetna om teorin om den närmaste utvecklingszonen, medan de andra lärarna mer omedvetet 

använder teorin.  

Resultatet visar även att lärarna främst arbetar individuellt och således inte samarbetar med svensk- eller 

svenska som andraspråkslärare för att stötta elever med sämre språkliga förutsättningar i ämnet. Lärarna 

menar att de beror på tidsbrist, schemaläggningar och att den gamla ämnestraditionen finns svar, att man 

”springer på sina egna bollar”. Det kan ses som ett problem då forskning inom området visar att 

samarbete mellan ämneslärare och svenska som andraspråkslärare gynnar elevens språk- och 

kunskapsutveckling och att svenska som andraspråkselever är i behov av ett sådant samarbete (Axelsson 

2006, s. 118; Holmegaard 2000, s . 110f).  

Slutsatsen blir följaktligen att lärarna arbetar med språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i sina 

ämnen och då främst med termer och begreppsförståelse för att kunna utveckla elevens språk och 

ämneskunskaper. Vidare visar resultatet att de även arbetar med ämnestypiska texter för att utveckla 

elevens språk- och ämneskunskap och att de lägger fokus på att utveckla ett ämnes- och metaspråk hos 

eleven. Resultatet går tydligt att koppla till den sociokulturella teorin och systemisk-funktionella 

grammatiken då de bland annat arbetar med begreppsförståelse i en kontext, i samspel med varandra och 

med mer avancerade övningar och uppgifter med mycket stöttning och vägledning. Dock visar resultatet 

att endast tre lärare medvetet arbetar utifrån den sociokulturella teorin och att de i övrigt inte är 

medvetna om teorier som gynnar elevens språk- och kunskapsutveckling. Därmed kan slutsatsen dras att 

de arbetar med att utveckla elevens språk och ämneskunskap, men att deras metoder till stor del saknar 

teoretisk grund. Resultatet visar dock att de råkar ”träffa rätt” då arbetssättet går att koppla till den 

sociokulturella teorin och Hallidays språkteori, men att de behöver fortbildas inom teorier och modeller 

som gynnar elevens språk- och kunskapsutveckling.  
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Slutsatsen blir även att genrepedagogiken går att koppla till svaren till viss del, då den sociokulturella 

teorin och systemisk-funktionella grammatiken, som är en del av genrepedagogiken, går att koppla till 

svaren, som nämnts ovan. Dock går inte cirkelmodellen, som är det tredje ”benet” i genrepedagogiken, 

att tyda i respondenternas svar och jag tolkar därmed att lärarna inte är medvetna om modellen. Det 

visar ytterligare på att lärarna behöver fortbildas i hur man arbetar språk- och kunskapsutvecklande i 

ämnesundervisning på ett effektivt sätt som gynnar elevens lärande. Ett positivt resultat är att de flesta 

lärarna inte arbetar med läroböcker utan plockar ihop eget material, som möjliggör att läraren kan 

anpassa texterna utifrån elevgruppens intresse och individen kunskapsnivå. Vidare ser lärarna inte någon 

fördel med att använda lättlästa läroböcker, utan lägger istället hellre mer tid på texterna och stöttar 

eleven i textläsningen. Vilket är positivt då tidigare forskning visar att lättlästa böcker inte alltid är 

lättlästa utan istället mer svårbegripliga för eleven. Något som dock är mer problematiskt är att lärarna 

enligt resultatet inte samarbetar med svensk- eller svenska som andraspråkslärare, som forskning visar 

är nödvändigt, och därmed ett område som skolan och lärarna behöver arbeta mer med för att gynna 

främst svenska som andraspråkselever, men även andra elever med sämre språkliga förutsättningar.  

 

5.3 Vilka språkliga utmaningar anser sig lärare kunna se i sin ämnesundervisning? 

Resultatet visar på att alla lärare har liknande uppfattning om vilka de språkliga utmaningarna är för 

eleven i ämnena. De uttrycker att det främst är de ämnestypiska begreppen som är svåra för eleven att 

förstå och att det blir en utmaning då dessa begrepp är nödvändiga för eleven att behärska eftersom de 

fungerar som analytiska verktyg. Lärare 3 menar att det syns tydligt när en elev har bristande språkliga 

kunskaper då de har svårt att använda begreppen för att göra kopplingar, analysera, utveckla 

resonemang och dra nyanserade och välgrundade slutsatser. Lärare 5 svarar även att det inte endast är 

ämnestypiska begrepp som är en utmaning för eleven, utan att det även är andra svåra, ovanliga och 

långa ord som är problematiska för eleven. Lärares 5:s iakttagelse går att koppla samman med Enströms 

resultat om att begrepp som är mer abstrakta, exempelvis ämnestypiska begrepp, vanligen är svårare för 

eleven att förstå och lära in. Men även ord som är långa, ovanliga och har en ogenomskinlig betydelse 

försvårar förståelsen för ordet (Enström 1997, s. 74ff). Slutsatsen är således att ämnestypiska begrepp är 

en utmaning för elever med sämre språklig förmåga och därför viktigt att fokusera på för att utveckla 

både elevens språk och ämneskunskap.   

Lärare 5 nämner även att hen ser att ett nytt ämne är en större utmaning för eleven när det kommer till 

begreppsförståelse jämfört med ett ämne eleven har haft i grundskolan. Ribecks (2015, s. 239) resultat 

visar att naturvetenskapliga texter skiljer sig mest från eleven vardagsspråk, med många långa, ovanliga 
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och svåra begrepp. Dock kan inte mitt resultat visa på skillnaden mellan ämnena som undersökts, men 

jag kan likväl dra slutsatsen att ett ämne som är nytt för eleven är en större utmaning, än ett bekant 

ämne, då eleven möter nya begrepp i högre utsträckning i det nya ämnet. Således går det att se en likhet 

med ämnet naturvetenskap, som Ribecks undersökning visar har flest nya och svåra begrepp jämfört 

med de andra ämnena.  Lärare 2 uttrycker även svårigheten i att förstå ett begrepp då ett begrepp 

innehåller mer än ett ord och för att förstå helheten måste eleven behärska alla dessa ord. Enligt 

Enströms (1997, s. 74f) resultat påverkas inlärningen av ett ord av hur många innehållssidor ordet har 

och ger därmed fog för att ämnestypiska begrepp är svåra för eleven att förstå och använda. Liknande 

svar går även att se i Nygård Larssons resultat, där hon understryker att eleven måste ha en djupare 

förståelse för ett ords betydelse och semantiska relation för att ta till sig ämneskunskapen (Nygård 

Larsson 2013, s. 588).  

Vidare visar resultatet att lärarna är överens om att de ämnestypiska texterna är en utmaning för elever 

med sämre språklig förmåga, då texterna är informationstäta med många svåra och ovanliga begrepp. 

Därmed menar de att eleverna får svårt att ta till sig informationen och även instruktioner samt svårt att 

förmedla det lästa. Även Nygård Larssons (2013, s. 582) resultat visar det, att elever med bristande 

språklig förmåga har svårt att tillägna till ämnestypiska texter och mer avancerade uppgifter då det bland 

annat ställer höga krav på elevens ordförråd. Stehagen (2014, s. 22f) skriver även hon att flera lärare 

uttryckt att elever har svårt att tillägna sig ämneskunskapen genom text och att kommunicera den och 

går därmed i linje med den föreliggande studiens resultat. Detta visar att språk- och 

kunskapsutvecklande arbetssätt är nödvändigt för att eleverna ska få en likvärd utbildning, då resultatet 

och tidigare forskning visar att de ämnestypiska texterna är svåra att förstå för en elev med bristande 

språklig förmåga. Därmed kan slutsatsen dras att det är viktigt att ämneslärare arbetar med texterna ur 

både ett språk- och kunskapsutvecklande perspektiv för att gynna alla elevers lärande.  

Lärare 1 uttrycker att det är extra tydligt att det är i ämnesspråket eleven brister, då eleven har lättare 

med de praktiska övningarna i ämnet idrott och hälsa, men att det är en utmaning för eleven att uttrycka 

och förklara med ett ämnesspråk vad hen har gjort och varför. Liknande menar även lärare 1 att det är i 

matematik, där problemlösning är en större utmaning jämfört med de uppgifter som endast innehåller 

siffror. Även de andra lärarna är överens om att ämnesspråket är svårt för eleven att tillägna sig och 

använda sig av. Lärare 1, 3 och 5 menar att det tydligt syns i det muntliga, då eleven får svårt att 

använda ett ämnesspecifikt språk och därmed även får svårt att visa på egen förståelse och att 

exempelvis utveckla sina resonemang etc. Bristen på språklig förmåga syns även tydligt i skrift och 

lärare 4 menar att det vanligen visar sig genom att elevens text saknar djup. Liknade resultat går att 

finna i Lim Falks avhandling där hon kommer fram till att de elever som får undervisning på ett annat 
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språk än sitt modersmål har svårare att använda sig av ett ämnesspråk och därmed svårare att uttrycka 

sig och visa på kognitiva förmågor. Lim Falks resultat visar även att elevernas texter är mer otydliga än 

de elever som får undervisning på sitt modersmål (Lim Falk 2008, s. 276ff). Även Gibbons (2012, s. 32) 

lyfter detta och menar att de elever som får undervisning på sitt modersmål har ett försprång gentemot 

de som elever som får undervisning på sitt andraspråk, då de har kunskap om grammatiska uttryck och 

hur språket ska användas i olika situationer. Därmed kan de tillägna sig skolspråket snabbare, menar 

Gibbons. Utifrån resultatet blir således slutsatsen att ämnesspråket är en utmaning för de elever som får 

undervisning på sitt andraspråk och något som därmed är viktigt att läraren att lägga fokus på för att 

skapa en likvärdig utbildning.   

Vidare menar lärare 3 att eleven måste göra den ”kognitiva kullerbyttan” för att kunna göra kopplingar, 

analysera och resonera etc. och inte endast redogöra för begreppen och teorierna. Även lärare 5 påpekar 

att ämnena främst innehåller kognitiva förmågor och att det är de förmågorna som är en utmaning för 

eleverna, således inte de förmågor som syftar till ren fakta. Stehagen (2014, s. 21f) understryker att det 

är viktigt att lärarna är medvetna om svårigheterna och de kognitiva utmaningarna eleven möter i de 

olika ämnena och därmed kan resultatet ses som positivt, då slutsatsen är att lärarna visar på en 

medvetenhet kring vilka svårigheter och utmaningar eleven möter i deras ämnen. 

Slutsatsen blir således att lärarna anser sig se liknande språkliga utmaningar i sina ämnen, dels de 

ämnestypiska begreppen och texterna och dels att använda sig av ett ämnesspråk i tal och skrift. 

Resultatet visar även på att kunskapskraven i ämnena innehåller främst kognitiva förmågor och att det är 

dessa förmågor som lärarna anser är problematiska för en elev som har bristande språklig förmåga. 

Kognitiva förmågor, som att exempelvis kritiskt granska, resonera och dra nyanserade och välgrundade 

slutsatser, kräver att eleven har goda språkliga förmågor och därmed blir slutsatsen att det är av stor vikt 

att arbeta med både språk- och kunskapsutveckling i ämnesundervisningen. Den föreliggande studiens 

resultat går således i linje med tidigare forskning i området, som redogjorts för ovan, att det är 

nödvändigt att arbeta med ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i ämnesundervisningen. Vidare 

blir slutsatsen att lärarna är medvetna om de språkliga utmaningar som eleven möter i ämnena och som 

kan ses som ett positivt resultat då det är ett första steg mot att implementera ett språk- och 

kunskapsutvecklande arbetssätt. Men lärarna måste fortbildas inom teorier och modeller som gynnar 

elevens språk- och kunskapsutveckling, för att de ska få den kunskap som behövs för att arbetssättet ska 

bli ett förhållningssätt. 

 

* 
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Slutsatsen att alla respondenterna är överens om vilka språkliga utmaningar eleven möter i ämnena är 

intressant då mitt antagande var att de olika ämnena skulle skilja sig mer åt, exempelvis idrott och hälsa 

jämfört med samhällsvetenskap. Men för att undersöka vad det beror på skulle en djupare undersökning 

krävas, där flera lärare i ett ämne intervjuas och sedan jämförs med andra lärare med andra 

ämneskombinationer. Men hänvisar till vidare forskning i området på grund av brist på tid och 

uppsatsens omfång. Kanske skulle även observationer ha bidragit till en djupare förståelse kring hur 

ämneslärare egentligen arbetar och skillnaden mellan ämnena, således hur de olika lärarna arbetar med 

språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i undervisningen, men hänvisar även där till vidare studier i 

området.  

Vidare bidrar studien med kunskap inom verksamheten, då slutsatsen är att språk- och 

kunskapsutvecklande arbetssätt börjat implementeras i ämnesundervisningen på gymnasiet och att 

lärarna är positivt inställda till arbetssättet, samt att de anser att det är viktigt att arbeta med elevens 

språk parallellt med ämneskunskapen. Dock krävs det fortbildning inom teorier och modeller som 

gynnar elevens språk- och kunskapsutveckling för att det ska blir ett förhållningssätt och något 

allmändidaktiskt. Men slutsatsen är likväl att den gamla ämnestraditionen håller på att försvinna och att 

ämneslärare mer och mer börjar acceptera att de även är språklärare. Inför vidare studier i området hade 

det även varit intressant att rikta fokus på lärarens språkanvändning, således undersöka hur lärare kan 

underlätta elevens lärande genom hur de väljer att formulerar sig i exempelvis uppgifter och prov.   
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Bilaga 1. Intervjuguide 

 

Bakgrundsfrågor 

• Vad har du för utbildningsbakgrund? Vilka ämnen undervisar du i? 

• Hur länge har du arbetat som lärare? 

 

Huvudfrågor 

• Vad anser du är din roll som ämneslärare i elevens språk- och kunskapsutveckling? 

• Hur förhåller du dig till språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i 

ämnesundervisning? Arbetar du med språk- och kunskapsutveckling i din 

undervisning? Varför/ varför inte?  

• Hur viktig anser du att elevens språkliga förmåga är för att eleven ska kunna utvecklas 

kunskapsmässigt i ditt ämne?  

Inte viktigt- Ganska viktigt- viktigt- mycket viktigt. 

      Varför? 

• Hur visar sig elevernas olika språkliga förutsättningar i ditt ämne?  

• Vilka språkliga utmaningar (svårigheter, problem, kognitiva prövningar) möter eleven 

i din ämnesundervisning? Vad är det eleven vanligen brister i om hen inte når upp till 

målen? 

• Hur stöttar du eleven i ämnesspråket i ditt/dina ämnen för att eleven ska kunna 

kommunicera ämneskunskapen i tal och skrift? Hur arbetar/förbereder du eleven inför 

en ny text eller uppgift inom ditt/dina ämnen? 



	  	  

• Är det någon specifik teori/pedagogisk modell som du använder dig av eller kan 

hänvisa till? 

• Använder du dig av lättlästa läroböcker? Varför/varför inte? 

• Samarbetar ämneslärare och sv/sva-lärare ämnesövergripande på skolan för att gynna 

elevens språk- och kunskapsutveckling? Vilka för- och nackdelar finns det med ett 

sådant samarbete? 

• Ser du något problem med att arbeta språkutvecklande parallellt med 

ämneskunskapen? Vilka fördelar kan du se med ett sådant arbetssätt? Finns det elever 

som kan missgynnas? 

 

Avslutande fråga 

• Är det något du vill tillägga? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  	  

Bilaga 2. Informationsbrev 

 

Göteborg, 2017-04-25 

 

Mitt namn är Elin Augustsson och jag skriver just nu mitt examensarbete med språkdidaktisk 

inriktning på ämneslärarprogrammet vid Karlstads universitet. 

Syftet med examensarbetet är att undersöka ämneslärares tankar och åsikter kring språk- och 

kunskapsutvecklande arbetssätt i ämnesundervisning samt hur ämneslärare arbetar utifrån 

elevers olika språkliga förutsättningar i ämnet. För att kunna besvara syftet och 

frågeställningarna har jag valt semistrukturerade intervjuer som forskningsmetod och vänder 

mig därmed till dig som är ämneslärare på gymnasiet.  

Intervjuerna kommer ta cirka 30 minuter och för att underlätta analysen av det insamlande 

materialet är det önskvärt om intervjuerna får spelas in. 

Jag vill även framhålla att medverkan i studien är frivillig och att du som respondent kan välja 

att avbryta din medverkan när du vill. Du kommer vara helt anonym och det insamlande 

materialet kommer att hanteras varsamt och endast användas i den aktuella studien för att 

besvara syfte och frågeställningar.  

 

Tack för din medverkan! 

Elin Augustsson 

 

 

 

 


