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Språkutvecklande undervisning

Stötta elevernas utveckling av ord- och  
begreppsförråd 

En elev med språkstörning har svårt att lära sig, förstå och använda nya ord. 
Därför är det viktigt att du som lärare skapar förutsättningar för att utöka ord-
förrådet och stödja eleverna i att kategorisera sitt ordförråd. Ha i åtanke att det 
är skillnad på att förstå ett ord när andra använder det och att själv kunna hitta 
och använda ordet i rätt sammanhang.

För att du lättare ska veta vilka ord och begrepp som du ska fokusera på i 
undervisningen kan du tänka dig att orden är indelade i tre nivåer, som det inte 
finns några skarpa gränser emellan.

• Nivå ett består av grundläggande ord och begrepp som förekommer i  
vardagliga samtal. Exempel: ”glad”, ”spela”, ”bord”.

• Nivå två består av ämnesövergripande, skriftspråkliga ord som dyker upp  
i olika ämnen. De används ofta i läromedel och kursplaner. Exempel:  
”resonera”, ”redogör”, ”variation”, ”avancerad”.

• Nivå tre består av lågfrekventa och ofta ämnesspecifika ord. Exempel: 
”avdunsta”, ”votering”, ”skövla”, ”avverkning”.

Det är viktigt att eleverna får träna mycket på de ord som dyker upp i flera 
olika ämnesområden, det vill säga orden i nivå två. De är viktiga för läsför-
ståelsen, men de förklaras sällan i exempelvis en lärobok eftersom läsaren 
förväntas förstå dem. Orden i nivå tre förklaras däremot för det mesta när de 
introduceras i ett ämne. Då är det dessutom vanligt att förklaringen består av 
ord i nivå två, vilket är ännu en anledning till att du ska fokusera på ord och 
begrepp i nivå två i undervisningen.

Det är ofta svårt för elever med språkstörning att lära sig verb, så se till att 
undervisa särskilt om verb i nivå två, inte minst verb som handlar om att tänka, 
tro, tycka eller känna saker.

Att tänka på i undervisningen
Det är viktigt att du är uppmärksam på om eleverna förstår de ord och begrepp 
som används i undervisningen, det vill säga att de har nödvändiga förkunskaper 
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för att kunna ta till sig av undervisningsinnehållet. Ta inte för givet att en elev 
med språkstörning kan vanliga ord. Bemöda dig om att hitta elevernas egen 
nivå, så att du kan ge dem rätt stöd i att utveckla sitt ord- och begreppsförråd 
vidare, på ett systematiskt sätt.

Så här kan ni arbeta:

• Samtala med eleverna om nya ord och begrepps betydelse, i olika samman-
hang.

• Undersök tillsammans ordets definitioner, tänkbara attribut och lämplig 
kategorisering.

• Fundera över motsatsord, synonymer och homonymer, det vill säga ord 
som låter likadant men har olika betydelse.

• Stärk förmågan att särskilja begrepp som hör hemma inom olika katego-
rier genom att resonera om likheter och skillnader tillsammans. 

Ju mer ni aktivt arbetar med orden och ju fler gånger eleverna hör dem och har 
möjlighet att själv använda dem, desto lättare blir det för dem att befästa ordet, 
det vill säga minnas det. Det blir också enklare att kunna plocka fram det ur 
minnet. 

Stärk elevernas begreppsbildning genom att ge orden samtidigt med upple-
velserna, så att de förekommer i sitt sammanhang. Presentera gärna begrepp, 
information och fakta så att de kan tas emot via flera sinnen. Det är till exempel 
bra om eleverna ibland får upprepa orden högt efter dig, för att förstärka ljud-
bilden.

Planera för många tillfällen att repetera och använda orden som ni arbetar 
med just nu. Det kan till exempel innefatta att ge förförståelse genom att i 
förväg gå igenom nya ord och uttryck som förekommer i en text eller uppgift, 
eller att låta eleverna göra ämnesordlistor.

Hur vet vi när ett ord är befäst hos eleven?
Självskattning är ett sätt som du kan använda för att stärka elevernas självkän-
nedom och samtidigt få syn på deras kunskapsnivå när det gäller ett begrepps 
betydelse. Låt eleverna göra en skattning på en skala som kan bestå av steg från 
“Jag har aldrig hört ordet förut”, via “Jag har hört ordet någon gång, men jag 
vet inte vad det betyder”, till “Jag tror att jag vet vad ordet betyder” och slut-
ligen “Jag vet precis vad ordet betyder”. Målet med undervisningen bör vara att 
eleverna ska uppnå en djupare förståelse av orden, så att de känner sig säkra på 
att själva använda dem.

Språkutvecklande undervisning
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Språkligt tillgänglig text

Texter i läromedel för gymnasieskolan och vuxenutbildningen är skrivna för att 
vidareutveckla den tänkta läsarens ordförråd från en viss skolspråklig nivå till 
en högre nivå, den nivå som krävs för att kunna formulera mer specialiserade 
ämneskunskaper. Sådana texter innebär därför ofta svårigheter för elever med 
språkstörning, i och med att deras ordförråd sällan är i nivå med ordförrådet 
hos deras jämnåriga.

Som lärare behöver du vara observant på detta så att du kan möta elev-
ernas behov och öka förutsättningarna för lärande. Det kan handla om att du 
medvetet väljer läromedel som redan har en språklig nivå som är hanterbar för 
eleverna. Sök efter läromedelsegenskaper som ”lättläst”, eller ”långsam pro-
gression”. Du kan exempelvis använda  söktjänsten Hitta läromedel för att få 
överblick över vilka läromedel som har sådana egenskaper. Ibland behöver du 
också själv göra anpassningar av texter, till exempel genom att formulera egna 
versioner som fungerar för dina elever.

Vilka egenskaper är det då som gör texter mer tillgängliga, eller begripliga? 
I projektet Begriplig text fick många personer med olika typer av lässvårigheter 
vara delaktiga i att ta fram egenskaper som alla som skriver texter kan använda 
för att underlätta för läsarna. Deras bästa tips ligger nedan.

Det underlättar när texter: 

• har korta meningar och enkel meningsbyggnad, 
• hellre är korta än långa,
• har korta radlängder, cirka 45 till 70 tecken,
• har stor teckenstorlek, cirka 16 punkter,
• är vänsterjusterade,
• har stort mellanrum mellan rader och tom rad mellan stycken,
• har en informativ rubrik och en bild som beskriver innehållet,
• har underrubriker som beskriver innehållet,
• har tydliga sammanfattningar, gärna i rutor och gärna före texten,
• samlar fakta i punktlistor om max sju punkter.

När du formulerar egna texter till din undervisning bör du tänka på att nya ord 
och centrala begrepp finns med och förklaras, gärna med vardagliga ord och 
visuellt stöd, för att ordförrådsutvecklingen inte ska avstanna.

Visuellt stöd och film i undervisningen

Använd visuellt stöd i så stor utsträckning som du kan. Bilder, modeller, ned-
skriven information och skriftliga instruktioner avlastar elevernas arbetsminne 
och förtydligar språklig fakta. Förutom foton och teckningar kan du med fördel 
använda diagram av olika slag, Venn-diagram är bra för att visa både skillnader 
och likheter mellan två eller flera fenomen.

Språkutvecklande undervisning
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Använd också förenklade bilder och symboler som pilar, pyramider, rutor och 
liknande, som du hittar i datorns ordbehandlingsprogram eller presentations-
program. De är användbara för att åskådliggöra flöden, hierarkier, kategorise-
ringar eller processer.

Vanliga tankekartor, med bilder eller begrepp, är också ett bra sätt att åskåd-
liggöra det som ni pratar eller läser om.

Många elever tycker att film fungerar bra som informationskanal eftersom 
den språkliga informationen kompletteras med visuellt material, men det är 
under förutsättning att den språkliga nivån i filmen inte försvårar. Film har 
också fördelen att det går att se om filmen för att repetera och förklara, vilket 
ger elever med språkstörning ökade förutsättningar för lärande. Det är också 
bra om du har tagit skärmdumpar av filmen som eleverna kan utgå ifrån när ni 
pratar om innehållet, eller när de ska repetera eller sammanfatta.

Det här är ett förslag på arbetssätt:

• Första gången visar du hela filmen.
• Andra gången stoppar du filmen när det är lämpligt och pratar om inne-

hållet tillsammans med eleverna.
• Därefter genomför du uppföljande aktiviteter. Eleverna kan återberätta 

filmens innehåll för varandra med hjälp av en ordlista eller skärmdumpar 
som du har förberett. Det är bra om de på förhand har fått varsin fråga 
eller varsitt perspektiv på filmens ämne tilldelat sig. Då blir samtalet mer 
dynamiskt och det blir intressantare för eleverna att lyssna på varandra, 
vilket många elever behöver träna på att göra.

Att använda sig av så kallat flippat klassrum är ett sätt att ge eleverna möjlighet 
till både förförståelse och repetition av fakta. Spela in egna filmer eller utnyttja 
det filmmaterial som finns i digitala läromedel, på SVT, UR eller i andra digitala 
kanaler. Många lärare använder sig av flippat klassrum så att eleverna kan titta 
på genomgångar både inför en lektion och som en repetition efteråt. Det är en 
god idé att också spela in instruktioner eller dela dokument med instruktioner, 
mallar eller exempel på färdiga uppgifter.

Att välja visuellt stöd
Det finns inga bilder eller symboler som är mer lämpliga än andra när det 
handlar om visuellt stöd, så länge som de fungerar utifrån elevernas preferenser 
och behov. Använd egna fotografier och rita bilder till undervisningen. Leta 
efter lämpliga bilder på internet som är publicerade enligt Creative Commons-
licens eller annat avsteg från upphovsrätten. Testa också färdigproducerade 
symbolmaterial och se vad de kan tillföra i din undervisning.

En del elever föredrar att söka efter egna bilder. Här är ett exempel på en bild-
ordlista på engelska och svenska som en elev på Industriprogrammet har gjort.

Språkutvecklande undervisning
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abrasion

nötning, 
slipning, 
friktion

abrasive sheet slipduk

angle vinkel

arc båge

arrow pil
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Använd visuellt stöd för att bearbeta och analysera ämnesinnehållet
Att använda sig av visuellt stöd för resonemang och analys kan hjälpa eleven 
att särskilja och förstå centrala begrepp och ordkategorier. Det är också ett 
lämpligt redskap för att visualisera samband och relationer mellan olika 
begrepp och fenomen. Med hjälp av analysmallar och annat visuellt stöd kan 
du underlätta för eleven att visa sina kunskaper.

Ett enkelt sätt att arbeta är att göra egna begreppskort för det centrala ord-
förrådet i ämnesområdet, med ett ord och gärna en bild och, eller symbol som 
visuellt stöd för minnet. De kan göras på antingen på en interaktiv skrivtavla 
eller i pappersform, eller både och. Se gärna ett exempel på arbetssättet från 
årskurs nio i filmen ”Språkstörning i grundskolans högre åldrar, tillgängliga 
lärmiljöer”, i studiepaketets grundskoledel, moment 3.

Även andra visuella markörer är användbara, till exempel stora pilar.

Bilden visar hur begreppskorten kan användas som stöd för att visualisera ett 
orsakssamband i flera led. Korten innehåller de ämnesord som ett resonemang 
ska bygga på. De kan vara illustrerade med bilder eller symboler som är väl-
kända för eleverna. Samma begrepp och bilder bör återkomma i en begrepps-
ordlista för ämnesområdet som eleverna får.

För en elev som har en nedsättning av arbetsminnet kan sådana här kort 
och pilar ge stöd i att minnas var man är i tankekedjan. Därmed får eleven 
ökade förutsättningar att visa sin förmåga att upptäcka och redovisa även mer 
komplexa resonemang. När eleven har begreppen framför sig är det dessutom 
lättare att koncentrera sig på uppgiften istället för att lägga energi på att finna 
rätt ord och begrepp i minnet. För läraren blir det också tydligare vad det är 
som ska bedömas.

SKÖVLA

REGNSKOG

PRODUKT

PALMOLJA SOJABÖNA REGNSKOGSTRÄ

KLIMAT

VÄXTHUSGAS
GLOBAL

Språkutvecklande undervisning



9

För en elev i språkliga svårigheter är det underlättande om läraren visar med 
både ord och handling hur eleven ska gå tillväga. Genom att läraren ”tänker 
högt” och uppmärksammar begreppen samtidigt som korten placeras ut i en 
logisk följd får eleven en modell för hur resonemangskedjan ser ut. Lärarens 
exempel ger eleven stöd för tanken och vägledning till vilka ord och uttryck 
som ska användas och på vilket sätt.

Stötta förmågan att berätta och producera  
skriftligt material

Vid textproduktion kan du på olika sätt stödja eleverna igenom svårigheterna 
att hitta rätt ord, att följa en röd tråd och att berätta sammanhängande.

Här är några förslag:

• Gå i förväg igenom ord och fraser som eleverna kan eller förväntas använ-
da i skrivuppgiften. Det kan vara startmeningar eller fraser som gör texten 
mer läsvänlig genom att markera textstrukturen, som ”för det första” och 
”för det andra”, till exempel.

• Erbjud stödord eller stödfrågor till det ämne som eleven ska berätta om. 
Ställ också frågor under processens gång som hjälper eleven framåt i skri-
vandet.

• Använd skrivmallar, se nedan.
• Använd sekvensbilder eller flödesscheman som stöd till det som eleven ska 

berätta om, antingen i pappersform eller som ett digitalt bildspel.
• Arbeta multimodalt: Komplettera textproduktionens skrivfas med hjälp av 

olika digitala resurser. Låt eleverna använda sig av olika uttryckssätt som 
kompletterar det skriftliga berättandet: film, ljud, bild och animationer.

Ett arbetssätt som upplevs som särskilt gynnsamt för elever med språkliga 
svårigheter är genrepedagogik. Där används ofta cirkelmodellen, där moment 
som att läsa exempeltexter tillsammans ingår, liksom att arbeta med hjälp av 
skrivmallar.

Skrivmallar underlättar
Skrivmallar är underlag till skrivuppgifter med färdigformulerade styckeinled-
ningar, eller ”börjor”, och andra förslag på lämpliga formuleringar som kan ge 
eleverna stöd i skrivprocessen. Även de elever som har tankar och idéer om vad 
de kan och vill skriva om kan behöva stöd i form av en sådan mall.

Språkutvecklande undervisning
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Skrivmallar förebygger vanliga skrivproblem och underlättar på olika sätt:

• Det blir enklare för eleverna att komma igång med uppgiften.
• De färdiga formuleringarna kan hjälpa eleverna att arbeta mer självständigt. 
• Mallarna kan avhjälpa vanliga skrivproblem som upprepningar eller att 

eleverna skriver ”och sen …, och sen …”, det vill säga att textens delar 
saknar sammanhang.

• De färdiga formuleringarna ger en bättre struktur åt texten som blir resul-
tatet av arbetet, därmed blir texten mer läsvänlig.

• Eleverna kommer enklare i mål i skrivarbetet.

Ett annat syfte med skrivmallar är att eleverna ska få syn på hur olika texttyper 
är uppbyggda samt hur meningar i en text kan följa på varandra på ett sam-
manhängande sätt, med korrekt meningsbyggnad, för att föra fram ett visst 
budskap.

Bilden på nästa sida visar ett exempel på hur en elev använt en skrivmall 
för att producera en argumenterande text. I detta fall är det ett öppet brev till 
världens ledare, vilket var en av flera examinationsuppgifter i ett stort arbets-
område om miljöförstöring.

Språkutvecklande undervisning
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Argumenterande text

Jag vill ge min åsikt angående 

Jag anser att

I den här frågan har jag följande argument. 

För det första

Argumenterande text
Jag vill ge min åsikt angående jordens regnskogar. 
Olaglig avverkning leder till att djur och växter 
utrotas och att klimatet förändras. Klimatet 
förändras när inte träden kan ta hand om 
växthusgaserna som människorna släpper ut. 
Till exempel från gamla kylskåp   

Jag anser att politikerna i alla länder behöver 
agera NU. 

I den här frågan har jag följande argument. 
För det första borde produkter av regnskogsträ 
förbjudas. Ett exempel är utemöbler. 

1.

Ett exempel är 

För det andra 

Ett exempel är 

Dessutom 

2.

För det andra borde produkter medpalmolja förbjudas. Ett exempel på det är snacks. 

Dessutom 

3. Till hela jordens politiker
Jag vill ge min åsikt angående skövlandet av jorOlaglig avverkning leder till att djur och växter utr

dens regnskogar. 
otas och att hand om växthusgaser

klimatet förändras. Klimatet förändras när inte träden kan ta na som människorna släpper ut. Jag anser att politikerna i alla länder måste agera NU!

produkter av r de utemöbler

I denna fråga har jag följande argument. För det första bor
. För det andra bor

egnskogsträ förbjudas. Ett exempel på det är de produkter med palmolja 
de bättr

förbjudas. Ett exempel på det är snacks. Dessutom bor
utsläppen av växthusgaser minskas. Ett exempel på det är 

e återvinning av gamla kylskåp.

Språkutvecklande undervisning
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Så här har läraren arbetat:

• Arbetet har föregåtts av faktainsamling, där klassen har tittat på film samt 
läst och arbetat med olika faktatexter, både tillsammans och enskilt.

• Läraren har visat färdiga modelltexter som klassen har läst och arbetat 
med tillsammans.

• Den skrivmall som användes till uppgiften har läraren konstruerat tillsam-
mans med sin klass genom att utgå ifrån de frågor som de har sökt svar på 
samt de drag som är typiska för textens genre.

• Därefter tränade eleverna tillsammans med läraren på hur de skulle fylla 
i innehåll i en skrivmall, först i helklass och sedan i liten grupp med en 
lärare som stöd.

• Alla elever fick också träna på att skriva en färdig text i en liten grupp med 
lärarstöd innan de slutligen var redo att skriva en text på egen hand.

Vill du veta mer?
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