
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Det lyfts allt oftare fram att lärare i alla ämnen och på alla stadier behöver kunna undervisa 

språk- och kunskapsutvecklande (kallas också språkinriktad eller språkstärkande 

undervisning). Explicit undervisning i de språkliga krav och det språkbruk som är specifikt för 

olika skolämnen utgör en central del av lärprocessen som kan hjälpa elever vidare i deras 

lärande oberoende av kunskapsnivå eller språklig bakgrund. Språk- och kunskapsutvecklande 

undervisning ger kontextuellt förståelsestöd och bygger broar mellan elevers vardagliga språk 

och skolans kunskapsspråk, vilket inte bara innefattar arbete med de ämnesspecifika termer och 

begrepp som hör till olika ämnen utan också hur man kommunicerar kunskapen i ett 

sammanhang: exempelvis då man resonerar, förklarar eller jämför olika aspekter kopplat till ett 

visst ämnesinnehåll.  

En orsak till de ökade behoven av språkinriktad undervisning överlag är det faktum att allt färre 

barn och unga regelbundet läser längre sammanhängande texter. Detta gäller i synnerhet texter 

som inbjuder till att processa språket på djupet och ta till sig kunskap från den. Olika strategier 

för läsande och skrivande stiger därför fram som nödvändiga fokusområden, både i syfte att 

framgångsrikt förstå och producera texter här och nu, och med tanke på allas fortgående behov 

att klara av att processa information i ett läs- och skrivsamhälle.  

Två- och flerspråkiga elever drar ofta särskilt stor nytta av språk- och kunskapsutvecklande 

undervisning. Vad gäller nyanlända elever är det mer regel än undantag att skolspråket måste 

få vidareutvecklas via skolämnena och att språkinriktad undervisning behövs också efter tiden 

i den förberedande undervisningen. En del nyanlända önskar, och skulle också dra större nytta 

av, tidig inkludering i ordinarie undervisning åtminstone i vissa läsämnen. Flerspråkiga elever 

ställs dock ofta inför stora utmaningar, trots att de är studiemotiverade, ifall läraren i ordinarie 

klass inte undervisar språk- och kunskapsutvecklande.  

Mer konkret innebär språk- och kunskapsutvecklande undervisning att läraren fäster 

uppmärksamhet vid språkrelaterade utmaningar och erbjuder språkliga stödstrategier som en 

del av sin ämnesundervisning, samtidigt som det också ställs krav på att eleven använder 

språket i fråga – allt med syfte att stötta elevens kunskapsutveckling i ämnet.  

 

Vad är språk- och kunskapsutvecklande 

undervisning 

– och varför behövs den? 
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Det finns alltså olika konkreta sätt att arbeta språk- och kunskaps-utvecklande i klassrummet, 

men följande är tre viktiga huvudområden eller principer som ofta lyfts upp: 

 

  

LÄSSTRATEGIER I ALLA ÄMNEN: SAMTALA 
STRATEGISKT RUNT TEXTER! 

 
För att eleverna ska bli skickligare på att förstå textinnehåll på djupet stöds de 

i att utveckla läsförståelsestrategier i olika ämnen genom strategier som 

tillämpas före, under och efter läsningen. Eleverna lär sig t.ex. att anpassa 

läsningen efter syfte och hur de kan reagera på oklarheter i texten. Läraren 

behöver visa eleverna hur läromedlen och olika texter fungerar och ska läsas 

tills eleverna hittat strategier för att på egen hand inhämta kunskap i texterna. 
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ARBETA MED SKRIVSTRATEGIER I ALLA ÄMNEN: 
MODELLERA!  

Eleverna får handledning i att skriva olika texttyper enligt de krav som 

redogörande texter i historia, förklarande texter eller labbrapporter i kemi). 

Detta görs exempelvis genom att tillsammans med läraren studera 

modelltexter, få syn på utmärkande drag och formuleringar i dessa texter samt 

vid behov använda mallar som stöd för en del av skrivandet – i en stöttad 

process som går från gemensamt arbete till att bli allt mer självständig. 

Genrepedagogiken ger bra stöd för processen, se t.ex. andrasprak.se 
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3. GLÖM INTE DET MUNTLIGA: ELEVERNA 
BEFÄSTER SITT KUNSKAPSSPRÅK!  

Eleverna stöds i att utveckla sitt kunskapsspråk också genom att muntligt 

formulera kunskapsinnehåll, t.ex. i uppgifter där de i par eller grupp ska sätta 

ord på sin förståelse, utvärdera arbetsprocesser, undersöka olika fenomen och 

återberätta innehåll. Detta lämpar sig ypperligt också i de praktisk-estetiska 

ämnena. Speciellt i början behöver uppgifterna vara tydligt strukturerade och 

erbjuda stöd för genomförandet så att alla elever ska ha möjlighet att klara det 

som förväntas av dem. Stödet kan exempelvis bestå av specifika begrepp som 

ska användas eller hjälp med formuleringar som är typiska för kunskapsspråket 

i ämnet. Detta stöder också eleverna i att gå vidare från vad de redan behärskar, 

t.ex. att inte genomföra uppgiften genom att peka på ett föremål och kalla det 

”den här” utan faktiskt benämna föremål vid deras rätta namn. 
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https://www.andrasprak.su.se/om-oss/vanliga-fr%C3%A5gor/grundskola/vad-%C3%A4r-genrepedagogik-1.96361
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En viktig aspekt angående strategiarbete är att det sällan är tillräckligt att endast presentera 

strategier, tips och riktlinjer för eleverna: för att så många som möjligt ska kunna ta till sig 

strategierna krävs det också att man tillämpar dem konkret tillsammans med eleverna. En 

central del i det arbetet är handledning med hjälp av modellering som tydliggör processen: att 

som lärare tänka högt när det gäller läsförståelsestrategier, att granska och diskutera 

modelltexter när det gäller skrivstrategier. Detta behöver lärare i fler ämnen än språkämnena 

göra för att tydliggöra att strategiarbete är något som alla lärare ser som centralt för lärande: 

strategier behövs i alla ämnen. Om strategier endast behandlas inom ett eller fåtal ämnen har 

elever en tendens att se strategierna som oviktiga eller specifika enbart för dessa ämnen, och 

om övriga lärare sällan eller aldrig konkret arbetar med strategierna befästs den 

missuppfattningen.  

Ofta behöver det språkinriktade arbetet inte ens inbegripa stora förändringar i undervisningen. 

Att exempelvis se på modellsvar på provfrågor eller essäer tillsammans är troligen ganska 

vanligt, men man kan behöva lägga till momentet att analysera vad det är förutom 

faktainnehållet som gör den till en stark (eller svag) text, dvs. att se på hur den är uppbyggd och 

vilka formuleringar som används för att föra fram argument. Ett annat konkret exempel är att 

många lärare säkert övat sammanfattningar tillsammans med eleverna, åtminstone i ämnen som 

svenska och litteratur och studiehandledning, men om det inte krävs av eleverna att de arbetar 

med sammanfattningar i många ämnen är det få av dem som kommer att göra det kontinuerligt, 

trots de stora fördelar för lärande som detta skulle ge.  

Detta i korthet – närmare beskrivningar av didaktiken i klassrummet hittas förslagsvis i någon 

av de källor som listas nere på sidan. Du kan också läsa mer om vårt arbete med språk- och 

kunskapsutvecklande undervisning via länkarna i den här resursbanken, bl.a. i flerspråkig 

nybörjarundervisning. 

Men för att lärare ska kunna ta till sig och förankra språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt 

behöver också de stöttas i processen. För ämneslärare är exempelvis samundervisning 

tillsammans med en mer insatt kollega ett bra sätt att fortbilda sig internt, samtidigt som man 

på ett tydligt sätt kommunicerar till eleverna att strategierna omfattas av fler lärare. Du kan ta 

del av konkreta exempel på hur skolor eller grupper av lärare har arbetat kollegialt med att 

utveckla sin beredskap att undervisa språk- och kunskapsutvecklande via länkar i den här 

resursbanken. Läs också gärna texten ”Språk- och kunskapsutvecklande undervisning – så här 

kommer ni igång!” i Forsman och Slotte (2019), se nedan. 

Skolverkets Lärportal (https://larportalen.skolverket.se) innehåller mycket bra stödmaterial för 

språk- och kunskapsutvecklande arbete, både texter och filmklipp, som man kan ta sig an för 

att lära sig olika arbetssätt och anpassa till egen undervisning. Materialet är främst uppbyggt 

för en process där flera kolleger arbetar tillsammans med att anpassa materialet till konkreta 

aktiviteter i egen undervisning och därefter komma samman igen för att följa upp arbetet.  

  

https://larportalen.skolverket.se/
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