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Målet är att alla elever ska lyckas. Det betyder att eleverna, genom 
språkligt stöd, ska utvecklas så långt som möjligt. En sådan språkut-
vecklande undervisning har:

 » Höga förväntningar på eleven
 » Tydliga kunskapsmål och språkliga mål
 » En rik och varierad kontext
 » Många tillfällen till interaktion kring ämnesinnehållet
 » Explicit undervisning kring strategier  

(Hajer&Meestringa 2010).

För att nå målet krävs det att lärarna har kunskaper och ges förut-
sättningar att utveckla, pröva och reflektera över språkutvecklan-
de arbetssätt, samt att följa och utvärdera elevernas språkutveck-
ling (Hajer&Meestringa 2010).  Alla i skolan måste ta ett gemensamt 
ansvar för att eleverna ska lyckas. Ansvaret innebär att:

 » Eleverna lär sig att använda strategier som gynnar deras lärande  
i  alla ämnen.
 » Lärarna planerar, genomför och utvärderar undervisningen för 

att eleverna ska kunna uttrycka de språkliga förmågorna i alla 
ämnen.
 » Språkutvecklarna planerar övergripande och utvärderar det 

språkutvecklande arbetet på skolan samt stödjer och inspirerar 
ämnesgrupper och arbetslag genom kollegialt lärande.
 » Skolledningen skapar förutsättningar, leder och stödjer lärarna 

för att främja deras språkutvecklande arbete genom kollegialt 
lärande. 

Skolorna bör utarbeta handlingsplaner för att konkretisera hur 
skolan kommer att arbeta för att nå målen. Handlingsplanerna är 
även ett stöd för att förstå hur förändringarna påverkar elevernas 
språkliga utveckling (Hajer&Meestringa 2010).  

Strategi för språkutveckling på gymnasiet och 
Komvux i Malmö, 2015-2018
Detta är en strategi som vänder sig till alla lärare och skolledare på de kommunala gymnasiesko-
lorna och Komvux. Syftet med strategin är att ge riktlinjer och en teoretisk bakgrund för att arbeta 
systematiskt och långsiktigt med språkutveckling i ämnesundervisningen. 

I skolans läroplaner framhålls språket som det viktigaste redska-
pet för att lära i alla ämnen och för elevernas möjligheter att ska-
pa en egen identitet. När eleverna möter andras tankar i sociala 
sammanhang startar tankeprocesser. För att dessa kunskaper ska 
bli elevernas egna behöver de bearbeta tankeprocesserna ge-
nom språket (Hägerfeldt 2011). Läroplanerna beskriver språket 
som en kommunikativ kompetens för att kunna lyssna, tala, skri-
va eller på andra skapande sätt uttrycka ämnesinnehållet. Det 
ställer även krav på att kunna anpassa språket för olika syften. De 
språkliga kraven framhålls i examensmålen samt ämnesplanerna 
och kan t.ex. vara att redogöra, förklara, beskriva samband, ut-
trycka ståndpunkter och bearbeta information (Gy11, Vux12).
Klassrummen i Malmö är kulturellt och språkligt heterogena. Mer 
än hälften av eleverna har ett annat modersmål än svenska och 
cirka 150 språk är representerade på skolorna. För elever med an-
nat modersmål än svenska är olika former av explicit språkligt 
stöd i ämnesundervisningen särskilt betydelsefullt, då det tar tid 
att utveckla ämnesspråket och för att det ställs höga krav på ord- 
och begreppsförståelse på gymnasiet och i Komvux. Samtidigt 
gynnas alla elever av språkligt stöd därför att det bidrar till ett 
fördjupat lärande (Hajer&Meestringa 2009, Kouns 2014). 

På många grundskolor i Malmö arbetar man sedan flera år tillba-
ka med en språkutvecklande undervisning utifrån genrepedago-
giken. Dessa elever behöver känna igen det språkliga stödet och 
få möjlighet att utveckla de språkliga strategierna i nya ämnes-
sammanhang som de möts av på gymnasiet och i Komvux.

Varför språkutvecklande ämnesundervisning?
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De språkutvecklande arbetssätten bör vara en del av skolornas 
årscykel: på lektioner och i utvecklingssamtal, på klasskonferen-
ser och planeringsdagar, som en del av arbetslagens och ämnes-
gruppernas kollegiala lärande, men även vid medarbetarsamtal 
och under rektorernas klassrumsbesök. Språkutvecklande stöd 
och strategier bör alltid ingå i planering, genomförande och upp-
följning av skolans ordinarie undervisning och kvalitetsarbete. 

Ett framgångsrikt systematiskt arbete som gynnar elevernas lä-
rande kräver att:

 » Alla pedagoger är med
 » Skolledningen ger aktivt stöd till lärarna i deras lärande
 » Elevernas behov analyseras
 » Lärarnas behov analyseras
 » Mål och delmål är tydliga
 » Kompetensutveckling utgår från elevernas samt lärarnas behov
 » Kollegialt lärande sker i arbetslag och ämnesgrupper
 » Möjligheter ges till implementering av nya metoder och arbetssätt
 » Uppföljning och utvärdering görs av hur arbetssätten påverkar 

elevernas lärande  (Timperley 2013, Kornhall 2014).
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Elever
 » Eleverna ska mötas av hög tilltro till sina kunskaper och 

förmåga att utvecklas så att deras språkliga identiteter 
uppmuntras och stärks.
 » Eleverna ska mötas av rikliga tillfällen där de gemensamt 

lyssnar, läser, skriver och talar om ämnesinnehållet.
 » Eleverna ska lära sig att använda språkliga strategier som 

bidrar till att utveckla sitt lyssnande, läsande, skrivande och 
talande om ämnesinnehållet.
 » Eleverna ska lära sig att använda metakognitiva strategier 

för att kunna tala om sitt eget lärande.
 » Eleverna ska lära sig att utveckla ett språk för att kunna 

beskriva sin språkliga utveckling utifrån styrkor och utveck-
lingsområden. 

Lärare
 » Lärarna ska visa tilltro till elevernas kunskaper och möjlighe-

ter genom höga förväntningar så att deras språkliga identite-
ter stärks.
 » Lärarna ska ge rikligt multimodalt stöd t ex förebilder, 

exempel, bilder och modeller.
 » Lärarna ska ge rikliga möjligheter till olika former av 

interaktion kring av ämnesinnehållet. 
 » Lärarna ska ge kontinuerlig feedback och möjligheter till 

reflektion utifrån lektionens mål.
 » Lärarna ska lära ut strategier för hur man kan bearbeta 

ämnesinnehållets ord och begrepp.
 » Lärarna ska lära ut strategier för hur man kan lyssna, tala, 

läsa och skriva utifrån det kommunikativa syftet.
 » Lärarna ska lära ut strategier för hur eleverna ska kunna tala 

om sitt eget lärande.

 » Lärarna ska med stöd av ämnesgrupper och arbetslag följa 
upp och ge eleverna respons på elevernas språkliga utveckling.
 » Lärarna ska med stöd av ämnesgrupper och arbetslag 

utveckla språkutvecklande strategier samt följa upp och 
utvärdera dessa. 

Lärare med ansvar för skolans språkutveckling
(språkutvecklare)

 » Språkutvecklarna ska övergripande planera skolans 
språkutvecklande arbete utifrån elevernas och lärarnas behov, 
långsiktigt och systematiskt.
 » Språkutvecklarna ska ge inspiration och stödja ämnesgrup-

per och arbetslag i det språkutvecklande arbetet.
 » Språkutvecklarna ska följa upp och utvärdera det språkut-

vecklande arbetet tillsammans med lärarna och skolledningen.
 » Språkutvecklarna ska delta i nätverk för språkutvecklande 

ämnesundervisning. 

Skolledning
 » Skolledningen ska tydliggöra skolans mål och strategier för 

den språkutvecklande ämnesundervisningen. 
 » Skolledningen ska inspirera, stödja och ge återkoppling till 

skolans lärare och språkutvecklare i det språkutvecklande 
arbetet.
 » Skolledningen ska ge organisatoriska förutsättningar för att 

ämnesgrupper och arbetslag genom kollegialt lärande ska 
kunna utveckla en språkutvecklande ämnesundervisning. 
 » Skolledningen ska ge tid och möjligheter till kompetens 

utveckling utifrån elevernas och pedagogernas behov.
 » Skolledningen ska stödja lärarna i arbetet med att analysera 

och utvärdera elevernas språkliga utveckling. 

Vad? Hur? Vem? När? Uppföljning

Elever

Lärare

Språkutvecklare

Skolledning

Exempel på handlingsplan

Övergripande mål


