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Abstrakt 
Arbetet syftar till att belysa företagsekonomilärares uppfattning om språkinriktad 

undervisning. Studien genomförs i form av kvalitativa intervjuer med sju lärare i 

företagsekonomi. Undersökningens syfte är att besvara följande frågeställningar: 

1. På vilket sätt är lärarna medvetna om sitt språkutvecklande uppdrag? Vilken 

förståelse och definition har de av språkinriktad undervisning? 

2. Hur arbetar lärare i praktiken med sitt språkutvecklande uppdrag i ämnet 

företagsekonomi?  

3. Under vilka förutsättningar kan lärarna förbättra sitt nuvarande arbetssätt och 

bättre främja elevernas språkutveckling? 

De viktigaste slutsatserna som dras i samband med ovanstående frågeställningar är: 

• Lärare i företagsekonomi vet att de har ett språkutvecklande uppdrag, men är i 

stort sett inte medvetna om vad detta arbetssätt innebär. 

• Olika synsätt på det språkutvecklande uppdraget leder till mycket varierande 

arbetssätt i praktiken som beskrivs närmare i arbetet. 

• Olika lärarexempel visar att utbildning om språkinriktad undervisning, ett 

fungerande utbyte mellan språklärarna och ämneskollegorna och en speciell 

fokus på didaktiska modeller som ger lärare en struktur för undervisningen kan 

påverka lärarnas förståelse, medvetenhet och praktiska utövande av 

språkutvecklad undervisning positivt. 

 

 

Nyckelord 
Språkinriktad undervisning, språkutvecklande arbetssätt, litteracitet, lärares perspektiv, 

företagsekonomi 
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1 Introduktion 
I orden finns generationer av mänskligt tänkande nedlagt och därmed också generationer av 
mänskligt kunnande bevarat. När en människa föds och möter språket, möter hon också de 
sätt att tänka som orden pekar ut. När hon lär sig språket får hon tillgång till den förståelse av 
världen som mänskligheten format genom historien. (Vygotskij, 1999, s. 312)  

Språk är ett redskap för att förstå världen, säger Vygotskij (1999, s. 312). Är lärare 

medvetna om att språket är en förutsättning för att förstå världen och därmed av stor 

betydelse i alla ämnen? Hur stöttar lärare i företagsekonomi sina eleverna språkligt så 

att eleverna förstår världens alla perspektiv? Och vilka förutsättningar måste skapas för 

att ge lärare i företagsekonomi de bästa förutsättningarna för att främja en mångsidig 

språklig förståelse för världen hos sina elever? Ovanstående frågor är utgångspunkten 

för mitt arbete om språkinriktad undervisning i företagsekonomi. Följande avsnitt har 

disponerats för att skapa en allmän inblick i temat språkinriktad undervisning och i 

styrdokumentens perspektiv på temat. 

 

1.1 Inledning 
Att få tillgång till språk är en del av socialisationsprocessen samtidigt som det är ett 

medel i densamma. Familjen, vänner och skolan socialiserar oss och bidrar därmed till 

att forma vårt språk. Med hjälp av språk lär sig barn och får tillgång till ny 

kunskap.(Andersson, 1989, s. 16) Språk- och kunskapsutvecklingen hänger alltså ihop 

och påverkar varandra.  

 

Vad betyder sambandet mellan språk, lärande och kunskapsutvecklingen för lärandet i 

en skolkontext? Och varför är det så viktigt att arbeta språkutvecklande? Varje 

ämnesområde konstrueras både innehållsligt och språkligt (Gibbons 2010, s. 36). 

Språket är både ett verktyg för den ämnesrelaterade kunskapsutvecklingen och en 

förutsättning för att aktivt kunna delta i samhället. Tillgång till språk gynnar därmed 

uppfyllelsen av både ämnesuppdraget och demokratiuppdraget. Elevens 

kunskapsutveckling i skolan främjas och eleven förbereds samtidigt inför ett aktivt 

deltagande i samhället. Ett språkutvecklande förhållningssätt gynnar alla elever, men 

kanske särskilt eleverna från icke-studievana hem och andraspråkselever. Genom att 

arbeta språkutvecklande tar en lärare sitt kompensatoriska uppdrag på allvar och hjälper 

till att jämna ut skillnader med grund i bland annat socioekonomiska faktorer och etnisk 

bakgrund (Stehagen, 2014, s. 14). 
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Hittills har skrivits mycket om språkinriktad undervisning i matematik och 

naturkunskapsämnen (Ahlström m.fl.,1996; Kouns, 2014). De specifika dragen i ämnet 

företagsekonomi har dock aldrig analyserats utförligt i samband med ett 

språkutvecklande arbetssätt. Varför är det så viktigt att arbeta språkutvecklande i ämnet 

företagsekonomi? Företagsekonomi är ett helt nytt ämnesområde för gymnasieeleverna 

under det första året vilket innebär både chanser och utmaningar för lärare och elever. 

Att förstå ämnesrelaterade ekonomiska texter och lära sig kommunicera skriftligt och 

muntligt på ett korrekt ämnesspecifikt sätt erbjuder eleverna nya möjligheter till 

kunskapsutveckling och ökar samtidigt deras uttrycksförmåga. På det sättet förbereds 

eleverna inför ett aktivt deltagande i ett senare yrkesliv och i samhället. Allt detta kräver 

ett aktivt och framåtriktat språkutvecklande arbete som stöttar eleverna i sitt lärande av 

det företagsekonomiska språket. På det sättet möjliggörs att eleverna utvecklas så långt 

som möjligt i sin språkutveckling.  

 

Mitt personliga intresse som lärare i företagsekonomi och moderna språk är att bidra till 

elevernas kunskapsutveckling på bästa sätt. I tidigare anställningar och under VFU- 

perioder har jag själv upptäckt elevernas språkliga problemområden inom ämnet 

företagsekonomi samtidigt som jag har upplevt hur mycket ett språkutvecklande 

förhållningssätt gynnar alla elever kunskapsmässigt. Samtidigt har jag haft en känsla av 

att det finns många olika synsätt i samband med lärarnas uppdrag att arbeta 

språkutvecklande. Min nyfikenhet att analysera skillnaderna mellan det som teorin och 

styrdokumenten föreslår och det som sker i det praktiska arbete i klassrummet har 

påverkat mitt val av tema. Jag tror att man inte kan nå en samsyn vad gäller 

språkinriktad undervisning i ämnet företagsekonomi utan att ha analyserat hur 

ekonomilärare arbetar med språkutveckling i praktiken. Med detta arbete vill jag bygga 

ut mina kunskaper inom området, kritiskt belysa språkinriktad undervisning och bidra 

till en förbättring av företagsekonomilärares arbetssätt genom att lyfta fram 

utvecklingsområden och förbättringspotential.  

 

1.2 Styrdokument 
Vikten av att arbeta språkutvecklande nämns i olika grad och form i styrdokumenten. I 

läroplanen för grundskolan Lgr 11 spelar språket en central roll: “Läraren ska organisera 

och genomföra arbetet så att eleven […] får stöd i sin språk- och 

kommunikationsutveckling (Skolverket, 2011a, s. 14). Härmed får alla ämneslärare, inte 
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bara svensklärare, ett tydligt uppdrag att bidra till elevernas språkutveckling. I 

gymnasieskolans läroplan betonas i den första delen (skolans värdegrund och uppdrag) 

att ”det svenska språket ska befästas genom undervisningen i många av skolans ämnen.” 

(Skolverket, 2011b, s. 5). I gymnasieskolans andra del som handlar om skolans mål och 

riktlinjer står att varje elev ”kan använda sina kunskaper som redskap för att formulera, 

analysera och pröva antaganden och lösa problem, reflektera över sina erfarenheter och 

sitt eget sätt att lära, kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden” 

(Skolverket, 2011b, s. 9). Både det första och det andra målet i den allmänna delen av 

läroplanen förutsätter ett fokus på språk i alla ämnen. 

 

Gymnasieskolans ekonomiprogram ska bland annat främja elevernas förmåga att 

analysera, diskutera, reflektera och kritiskt granska företagsekonomiska frågeställningar 

(Skolverket, 2012b, s.10). Utan välutvecklade språkkunskaper och ett fokus på olika 

språkliga aspekter inom ämnet är det knappast möjligt att nå dessa mål. Hur ska elever 

utveckla ”[…] förmåga att kritiskt granska, analysera och diskutera företagsekonomiska 

frågeställningar” utan att läraren bekantar eleverna med det företagsekonomiska 

språkbruket, ger dem möjligheter att träna användningen av det ämnesspecifika språket 

och utvecklar deras allmänna språkförmågor (Skolverket, 2011c, s.1). Ett av ämnets mål 

är att utveckla elevernas ”förmåga att med källkritisk medvetenhet identifiera och 

analysera företagsekonomiska frågeställningar samt att reflektera över resultatet” 

(Skolverket, 2011c, s.1) – en förmåga som förutsätter goda kunskaper i fackspråket. I 

kurserna företagsekonomi 1 och 2 ingår också mål som förutsätter ett utvecklat språk. I 

ämnet företagsekonomi ska eleverna bland annat diskutera, förklara, värdera, bedöma 

och argumentera inom definierade kunskapsområden (Skolverket,  2011c, s. 6ff). Utan 

ett välutvecklat språk är det därmed omöjligt att uppnå kursmålen. 

 

Mer konkret framträder språkliga mål i samband med begreppsbildning i ämnet. 

Begreppsbildning och -användning formar en viktig del av både ämnes- och 

kursplanerna i de företagsekonomiska ämnena. Ämnesplanen uttrycker vikten av att 

utveckla elevernas ” […] kunskaper om företagsekonomiska begrepp samt förmåga att 

använda dessa.” (Skolverket, 2011c, s.1). Alla företagsekonomiska kurser strävar mot 

att bygga upp elevernas företagsekonomiska begreppsförståelse. På det sättet ges 

eleverna verktyg för att förstå och kommunicera både skriftligt och muntligt i ämnet. I 

det centrala innehållet för kursen företagsekonomi 1 står ”[…] grundläggande 
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företagsekonomiska begrepp […]” i fokus som utvecklas vidare i kursen 

företagsekonomi 2 (Skolverket, 2011c, s. 6ff). I kursen marknadsföring fokuseras på 

specifika begrepp inom området marknadsföring (Skolverket, 2011, s.15). 

Begreppskunskaper som behövs för att starta eget såsom ”Företagsekonomiska begrepp 

[…] inom kunskapsområdena kalkylering, marknadsföring och redovisning” formar en 

del av det centrala innehållet i kursen entreprenörskap och företagande (Skolverket, 

2011c, s.3). På redovisningsbegrepp fokuseras i kurserna redovisning 1 och 2.  

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att styrdokumenten genomsyras av både explicita  

och implicita språkliga mål. I läroplanens första del är det språkutvecklande uppdraget 

mer explicit förankrat. I den andra delen är språkinriktad undervisning en mer implicit 

förutsättning för kunskapsanvändningen. På ämnes- och kursnivån är språkinriktad 

undervisning både explicit och implicit förankrad. I samband med begreppsbildning är 

målen konkret formulerade, det ingår dock samtidigt en del mål som indirekt förutsätter 

ett väl utvecklat språk, såsom mål som förutsätter att eleven bland annat har förmåga att 

diskutera, reflektera, förklara och argumentera. 
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2 Problem 
Utgående från en beskrivning av problemområdet definieras i föreliggande kapitel 

arbetets syfte och frågeställningar. 

 

2.1 Problemområdet 
Språket spelar en stor roll i kunskapsutvecklingen i skolan, på universitetet och i det 

senare yrkeslivet (Skolverket 2012a, s. 10). OECD och EU har definierat åtta 

nyckelkompetenser för livslångt lärande, varav två berör språkliga förmågor 

(Europeiska kommissionen, s. 4f). Språket är därmed ett verktyg som möjliggör 

kunskapsinhämtning och -utveckling i skolan och senare i yrkeslivet (Skolverket 2012 

b, s. 25). Med ett fungerande vardagsspråk klarar vi det dagliga livet, men vill vi 

utvecklas kunskapsmässigt, krävs det mer. Förutsättning för en hög språkkompetens och 

därmed en hög kunskapsnivå är behärskandet av ett nyanserat fackspråk (Skolverket 

2012, s. 25). Isolerade språkliga färdigheter bidrar inte till kunskapsutvecklingen. 

Utöver detta räcker det inte att ha enstaka språkliga färdigheter som t. ex. en bra 

grammatikförståelse eller ett brett ordförråd. Elever behöver använda språket i olika 

meningsfulla sammanhang för att utveckla en omfattande språkförmåga (Skolverket 

2012, s. 25). Ett fokus på språk som helhet i olika ämnessamband kan därmed främja 

elevernas kunskapsutveckling. En del forskning har bedrivits om hur lärare arbetar i 

olika ämnen med sitt språkutvecklande uppdrag, t.ex. i matematik, naturkunskapsämnen 

och i samhällskunskap. Ämnet företagsekonomi har dock aldrig belysts i detta samband. 

 

Att främja språk i alla ämnen bidrar alltså till elevernas kunskapsutveckling. Det 

betonas också i styrdokumenten att språkinriktad undervisning ska ske i ett flertal 

ämnen (Skolverket, 2011b, s. 5). Det är alltså viktigt att analysera hur det 

språkutvecklande uppdraget ska utformas i de specifika ämnena. Föreliggande arbete 

fokuserar på hur språkinriktad undervisning i ämnet företagsekonomi ska utformas. Vi 

har nästan inga kunskaper om hur framgångsrika lärare i företagsekonomi lyckas med 

att främja sina elevers språkutveckling. Vi vet dessutom inte om eller hur lärare i 

företagsekonomi arbetar språkutvecklande. Styrdokumenten beskriver alla lärares 

språkutvecklande uppdrag. Hur tolkar lärare i företagsekonomi sitt uppdrag? Är de 

egentligen medvetna om att de har ett språkutvecklande uppdrag? Det som händer i 

praktiken påverkas av lärarnas tolkningar av styrdokumenten och av deras medvetenhet 
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om sitt språkliga uppdrag. Att analysera lärarnas uppfattning av, medvetenhet om och 

praktiska arbete med sitt språkliga uppdrag är ett första steg mot att förbättra det 

nuvarande arbetssättet. Teoretiska kunskaper och en analys av lärarnas egna reflektioner 

kring språkinriktad undervisning ska öka betydelsen av arbetet med språkutveckling i 

ämnet företagsekonomi. Samtidigt formar de nya kunskaperna utgångspunkten för en 

utveckling av det språkutvecklande arbetet i ämnet företagsekonomi. 

 

2.2 Syfte  
Arbetet belyser ekonomilärarnas uppfattning om och praktiska utövande av 

språkinriktad undervisning. Dess syfte är att få inblick i vilket språkligt ansvar 

nuvarande ekonomilärare tar i undervisningen ur lärarnas perspektiv, hur de beskriver 

sitt språkutvecklande arbete och vilka reflektioner och förslag de har i samband med det 

framtida språkutvecklande arbetet. Lärarnas uppfattning av sina arbetssätt och sina egna 

förbättringsförslag för det framtida arbetet diskuteras och analyseras utifrån den teorin 

som beskrivs i den inledande teoridelen. På det sättet undersöks hur lärarnas nuvarande 

arbetssätt kan utvecklas vidare och förbättras så att elevernas språkkunskaper kan lyftas 

till en ny nivå.  

 

Ett underliggande syfte med föreliggande arbete är att öka betydelsen av det 

språkutvecklande arbetet i alla ämnen och att visa att ett avancerat språk kan gynna 

elevernas långsiktiga kunskapsutveckling i alla ämnen i skolan och senare i livet. 

 

2.3 Frågeställningar 
I arbetet fokuseras på språkinriktad undervisning i ämnet företagsekonomi. Ett första 

steg till en bättre förståelse för hur lärare uppfattar språkinriktad undervisning är att 

undersöka lärares förståelse av språkinriktad undervisning. Känner de sambandet mellan 

språk och kunskapsutveckling och anser de vikten av sitt uppdrag? Vad tycker de målet 

är med språkinriktad undervisning? Vilken målgrupp har språkinriktad undervisning 

enligt lärarnas uppfattning? Vidare är det av betydelse att analysera hur lärare arbetar 

språkutvecklande i praktiken. Arbetar de mest med skrivande, läsande eller samtalande? 

Vilken betydelse har begreppskunnande,-och förståelse för dem? Arbetar de i grupp 

eller individuellt? Vilka svårigheter och hinder ser de i sitt språkutvecklande uppdrag? 

Hur strukturerar de sin undervisning? Vilka specifika språkliga drag ser de i ämnet 

företagsekonomi? För att kunna förbättra det nuvarande arbetet är det också av stor vikt  
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att lyssna till lärarnas reflektioner och förslag för det framtida arbete med elevernas 

språkutveckling. Hur tycker lärare i företagsekonomi att det nuvarande arbetssättet kan 

förbättras? 

 

De följande frågeställningarna sammanfattar ovanstående redogörelse och är 

vägledande för arbetets gång:  

1. På vilket sätt är lärare medvetna om sitt språkutvecklande uppdrag och vilken 

förståelse och definition har de av språkinriktad undervisning? 

2. Hur  arbetar lärare i praktiken med sitt språkutvecklande uppdrag i ämnet 

företagsekonomi?  

3. Under vilka förutsättningar kan lärare förbättra sitt nuvarande arbetssätt och 

bättre främja elevernas språkutveckling? 
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3 Bakgrund och referensram 
Det följande avsnittet har disponerats för att ge en teoretisk bakgrund till lärarnas 

språkliga uppdrag och bildar en referensram för det språkutvecklande arbetet.  

 

3.1 Förankring i  olika lärandeteorier 
Olika lärandeteorier har olika perspektiv på språk. I undervisningen är det viktigt att 

medvetet erbjuda varierande inlärningstillfällen. Litteratur om språkinriktad 

undervisning baserar sig huvudsakligen på Vygotskijs sociokulturella perspektiv 

(Kouns 2014, s.27ff; Gibbons 2006, s. 24ff; Johansson & Sandell Ring 2010, s. 28ff). 

Språkutveckling sker enligt detta perspektiv genom att elever och lärare ingår och 

interagerar i språkliga och sociala sammanhang. Enligt Illeris existerar olika 

lärandeprocesser som måste analyseras för att förstå en lärosituation till fullo: en ”social 

samspelsprocess” och en ”individuell tillägnelseprocess” (Illeris, 2007, s. 45). Den 

individuella lärandeprocessen där eleven (om)konstruerar och bygger ut kognitiva 

språkscheman är därmed samtidigt som språkinlärningsprocessen i samspelet med andra 

av stor relevans för en fullständig analys av elevens språkutveckling. I litteraturen är det 

framförallt Hägerfeldt (2011, s.33), Gibbons (2010, s. 41f) och Dysthe (1996, s. 46ff) 

som kompletterar den sociokulturella synen på språket med individbaserade 

kognitivistiska tankar.  

 

3.1.1 Sociokulturellt Perspektiv 

Språk i det sociokulturella perspektivet utvecklas genom interaktionsprocesser i olika 

sociala sammanhang. Språk förstås som kulturellt redskap som människor använder när 

de tänker och kommunicerar. Språk fungerar och utvecklas alltså i en social kontext. 

(Säljö, 2014, s. 300). Ju fler möjligheter en elev har att använda språket aktivt i olika 

sammanhang desto större blir elevens språkutvecklingspotential (Hägerfelth, 2011, s. 

33). Enligt Vygotskij är tänkandet och därmed lärandet och språkutveckling processer 

som påverkar varandra. Genom kommunikation och aktiv användning av språkliga 

redskap förstår människor världen. Språk igångsätter och formar alltså tänkandet på den 

sociala nivån. (Gibbons, 2006, s. 27). Samtidigt är språk inom oss människor ett medel 

för tänkandet på den individuella nivån (Säljö, 2014, s. 303). Språkets roll för lärande 

och kunskapsutveckling är framträdande i Vygotskijs teorier (Hägerfeldt, 2011, s. 36) 
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I undervisningen är det av avgörande betydelse för elevernas språk- och 

kunskapsutveckling att eleverna aktivt deltar och interagerar i olika språkliga aktiviteter. 

Lärandemiljön ska vara av interaktiv karaktär. Lärarens roll i det sociokulturella 

perspektivet ligger i att stötta eleverna så att de når den proximala utvecklingszonen, d. 

v. s. den individuella utvecklingspotentialen för varje elev (Skolverket, 2012a, s. 28). 

Den individanpassande stöttningen grundar sig på uppgifter som utmanar elevens språk 

och tänkande och ligger precis ett steg ovanför uppgifterna eleven förmår klara 

självständigt (Säljö, 2014, s. 305). 

 

3.1.2 Kognitivism 

I det kognitiva eller konstruktivistiska perspektivet fokuseras på den individuella 

lärandeprocessen och bortses från de sociala och kulturella aspekterna. Lärande enligt 

Piaget sker genom att individen utvecklar nya scheman, bygger ut redan existerande 

eller omstrukturerar scheman i en individuell kunskapskonstruerande process (Illeris, 

2007, s. 56ff). Piagets lärandeteori är en stadieteori där lärande sker successivt och 

bygger på elevens tidigare inlärda scheman (Hägerfelth 2011, s. 33). Enligt Piaget 

genomgår elevens språkutveckling också vissa definierade stadier och utvecklas 

successivt. En grundläggande språkförmåga som formar grunden till alla stadier anses 

vara medfödd (Skolverket, 2012a, s. 22). I den kognitivistiska traditionen kring Piaget 

och Chomsky fokuseras mer på hur språket produceras av olika individer, inte hur det 

används i interaktion med varandra (Säljö, 2014, s. 273) 

 

Piagets utgångspunkt för all språkutveckling är tänkandet till skillnad från Vygotskij 

som ser språket som utgångspunkt för tänkandet (Säljö, 2014, s. 277). Lärarens främsta 

uppgift består alltså – om det skulle behövas någon insats överhuvudtaget – i att sätta 

igång elevens individuella tänkandeprocesser som leder till elevens språkutveckling. 

Utgående från stadietänkandet är det avgörande att undervisningen bygger på elevens 

individuella språkliga och innehållsmässiga förkunskaper samt förmågor och hennes 

förförståelse för olika slags kunskap (Hägerfeldt, 2011, s. 36). Kommunikationen ska 

anpassas till varje elevs kunskapsnivå och sker därmed framförallt mellan lärare och 

elev och inte i interaktiva grupprocesser (Hägerfeldt, 2011, s. 35). Samtidigt ska 

undervisningen erbjuda kognitivt utmanande aktiviteter till alla individer i klassrummet 

(Gibbons, 2010, s.41). Undervisningsmiljön ska vara upptäcktsorienterad enligt Säljö 
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(2014, s. 283) så att eleverna själva kan upptäcka språket och konstruera nya språkliga 

scheman. 

 

Ett arbetssätt som utgår ifrån den kognitivistiska lärandeteorin kan gynna elever som 

redan har utvecklat ett fungerande språk, alla andra elever behöver dock lära sig ett 

korrekt språkbruk genom olika interaktiva aktiviteter  mellan lärare och elev eller bland 

eleverna i klassen (Skolverket, 2012a, s. 33). 

 

 

3.2 Tidigare forskning om språkinriktad undervisning  
De redan diskuterade lärandeteorierna visar att det finns inga klara avgränsningar 

mellan språk, kunskap, tänkande och lärande. Det innebär hinder för flerspråkiga elever 

och elever från icke-studievana hem där språket inte står i fokus, då de saknar viktiga 

språkliga verktyg för att kunna utvecklas kunskapsmässigt i olika ämnen (Hajer & 

Meestringa, 2014, s. 13). En språkinriktad undervisning kan bygga broar för sådana 

elever och stötta dem i deras kunskapsutveckling. På det sättet öppnar det 

språkutvecklande arbetssättet dörrar till ökad jämlikhet under undervisningen. Kapitel 

3.3 syftar till att ge en överblick över tidigare forskning inom språkrelaterad 

ämnesundervisning. Speciellt fokus läggs på att definiera i litteraturen diskuterade 

begrepp som ”språkinriktad undervisning” och ”litteracitet”, samtidigt som betydelsen 

av språkinriktad undervisning för både elever med svenska som modersmål och 

andraspråkselever förklaras. Utöver detta lyfts positiva förhållningssätt för alla 

ämneslärares fram som står i samband med deras språkliga uppdrag. Det här avsnittet 

har också disponerats för att belysa skillnaden mellan vardagsspråk och skolspråk, 

språkets specifika roll i ämnet företagsekonomi och för att presentera viktiga didaktiska 

modeller för språkinriktad undervisning. 

 

3.2.1 Definition och huvuddragen  

I litteraturen betonas vikten av att främja elevernas språkutveckling i alla ämnen. I 

samband med att beskriva en integrerad språk- och ämnesundervisning använder 

litteraturen bland annat begrepp såsom ”språkinriktad undervisning” (Stehagen 2014; 

Gibbons 2010) och ”språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt” (Hajer & Meestringa, 

2014). ”Språkinriktad undervisning”, ”lärarnas språkutvecklande arbetssätt” och 

språkutvecklande uppdrag” används i föreliggande arbete som synonymer. Enligt Hajer 
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och Meestringa (2014, s.14) kännetecknas språkinriktad undervisning av i första hand 

interaktion, språklig stöttning och verklighets-/ kontextförankring:  

”Språkinriktad undervisning inom alla ämnen är en didaktik där såväl de ämnesmässiga 
målen och språkfärdighetsmålen är explicita. Undervisningen mot dessa mål är kontextrik, 
full av rika möjligheter till interaktion och innehåller språklig stöttning.” (Hajer och 
Meestringa, 2014, s.14) 

Förutsättningen för den språkinriktade ämnesundervisningen enligt Hajer och 

Meestringa är en förståelse för elevernas kunskapsnivå och en förmåga att skapa 

kreativa vägar för att utveckla elevernas språkanvändning även om de ligger långt ifrån 

de språkliga kunskapskraven. Det är avgörande att läraren intar ett positivt 

förhållningssätt som motiverar eleverna att använda språket så mycket som möjligt i  

många varierande kontexter. (Hajer & Meestringa, 2014, s. 26ff) 

 

För Stehagen formar de följande aspekterna kärnan av en språk- och 

kunskapsutvecklande undervisning: hög grad av interaktion och elevinflytande, 

förkunskapsbaserad undervisning med rika möjligheter att läsa, förstå och skriva olika 

slags texter, fokus på att främja begreppsförståelse och att öka ordförrådet samt ett 

formativt och framåtriktat synsätt vad gäller bedömningen av elevkunskaper (Stehagen, 

2014, s. 23). Utöver detta betonar Gibbons vikten av att öka förväntningar mot eleverna 

och att skapa en undervisningsmiljö som är både kognitivt krävande och erbjuder 

mycket stöttning och verklighetsförankring för eleverna (Gibbons, 2010, s. 23ff). 

Gibbons hänvisar till Cummins fyrfältare som förklarar de språkliga kraven i olika 

uppgifter med hjälp av två variabler: kognitiv utmaning och kontextuell stöttning i ett 

undervisningssammanhang (Gibbons, 2010, s. 44). I nedanstående figur förklaras den 

språkutvecklande processen av en språkinriktad undervisningsenhet enligt Cummins 

fyrfältare (2000, s. 68). 
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Figur 1  Fokus på en språkinriktad undervisningsenhet enligt Cummins (2000, s. 68) 

 

Utgångspunkten för en språkutvecklande undervisningsenhet enligt Cummins fyrfältare 

är att man erbjuder eleverna uppgifter utifrån kända kontexter. Lärarens uppgift är att 

aktivera elevernas förförståelse så att eleverna klarar uppgifter av låg kognitiv utmaning 

(fält 1). I fält 1 klarar eleverna enkla uppgifter med sitt vardagsspråk. Målet med 

språkinriktad undervisning är dock att utveckla elevernas språk så att de kan använda ett 

mer avancerat språk vad gäller ordförråd, meningsbyggnad och olika textgenrer. Genom 

att i anslutning erbjuda språkutvecklande aktiviteter av hög kognitiv utmaning och 

samtidigt stötta eleverna kan eleverna utveckla ett skolspråk/akademiskt språk (fält e2). 

I fält 3 har eleven nått målet och har utvecklat ett avancerat skolspråk som hon kan 

använda utan lärarens stöttning. 

 

3.2.2 Målgrupp 

 “Skolans språk är ingens modersmål”, säger Axelsson (2009, s. 150). Språkutvecklande 

undervisning gynnar därmed alla elever i alla åldersgrupper och inte bara 

andraspråkselever. Barn och ungdomar i skolan har olika språkliga förutsättningar. 

Skälen bakom detta kan vara flera och måste inte nödvändigvist vara deras 

flerspråkighet. Edling, Christofer och Fredrik (2010, s. 31ff) beskriver hur olika 

faktorer, såsom bland annat klass och kön påverkar elevernas utbildningsframgångar i 

samhället och därmed deras livschanser. Enligt Svallfors (2010, s. 41) har klass 

”betydelse för […] vad vi har tillgång till […]” och menar därmed också immateriella 
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tillgångar, såsom den språkliga miljön elever befinner sig i. Detta leder till att elever har 

olika språkliga förutsättningar med sig när de kommer till skolan. Kön kan enligt 

Evertsson (2010, s. 51) påverkar elevernas språkliga förmåga. Evertsson (2010, s. 51) 

hävdar att ”vi gör kön” och skapar med lägre förväntningar mot pojkar en könsklyfta. 

Enligt statens offentliga utredning (SOU 2010:53, s. 55) påverkar samhällets 

föreställning om manlighet hur lärare ser på pojkarnas språkliga prestationer. 

Huvudproblemet är att lärare har för låga språkliga förväntningar mot pojkar (SOU 

2010:53, s. 30). Samtidigt ser lärare pojkarnas kön som förklararing till deras språkliga 

prestationer. Det språkutvecklande uppdraget är ett kompensatoriskt uppdrag som 

förmår att stötta missgynnade elever i sin språkutveckling, syftar mot att öka fokus av 

språket som gynnar alla elever och erbjuder kognitivt krävande uppgifter i alla ämnen 

och för alla elever. Newman m. fl. (1996, s. 15ff) betonar att kognitivt krävande 

uppgifter ökar alla elevers intresse och därmed deras måluppfyllelse oavsett social 

bakgrund. På det sättet kan socialrelaterade skillnader jämnas ut och en mer jämlik 

skola skapas.  

 

Andraspråkselever, d. v. s. två- eller flerspråkiga elever, som följer undervisningen i 

svenska som andraspråk, gynnas speciellt av ett språkutvecklande arbetssätt, då deras 

språkliga förutsättningar i regel innebär ett hinder för den optimala 

kunskapsutvecklingen. En del av litteraturen fokuserar därför på andraspråkselever (ser  

Gibbson, 2006/2010; Löthagen, Lundenmark & Modigh, 2008; Skolverket, 2012a). 

Andraspråkselever kan inte fullt ut koncentrera sig på innehållet av ett visst ämne, men 

är tvungna att hantera den dubbla utmaningen i att fokusera på språket och innehållet 

samtidigt. (Löthagen, Lundenmark & Modigh, 2008, s. 12). Speciellt på gymnasienivån 

konfronteras eleverna med innehållsmässiga kognitiva utmaningar som förutsätter en 

hög språkkompetens. (Hyltenstam, 2007, s. 51f). 

 

Även om Sverige är en stor förebild för andra europeiska länder vad gäller integrationen 

av andraspråkselever i klassrummet saknar många lärare ett positivt förhållningssätt till 

flerspråkighet (Löthagen, Lundenmark & Modigh, 2008, s. 15). Överhuvudtaget står 

andraspråkselevers svårigheter och kunskapsbrister i fokus. Det språkutvecklande 

arbetet i klassrummet erbjuder en väg ut ur det här språkliga dilemmat andraspråkelever 

upplever. I språkinriktad undervisning står elevernas språkliga utveckling och inte deras 

kunskapsbrister i fokus. Löthagen uppmanar samtidigt att flerspråkighet och 
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mångkulturalitet uppfattas som ”[…] tillgångar och specialkompetenser […]” och inte i 

första hand som problem” (Löthagen, Lundenmark & Modigh, 2008, s. 19). Det här 

synsättet kan ses som förutsättning för språkinriktad undervisning där alla elevers 

förkunskaper formar utgångspunkten för  undervisningen. 

 

3.2.3 Litteracitet som mål 

Målet med den språkinriktade undervisningen enligt litteraturen är att främja elevernas 

litteracitet (Gibbons, 2010, s. 99ff). Enligt den Svenska Akademins ordlista är 

litteracitet ett ”begrepp använt för verksamheter som är relaterade till läsande och 

skrivande“ (Svenska Akademins Ordlista, 2016). Gibbons (2010, s. 31) hävdar dock att 

begreppet litteracitet innebär mycket mer än enbart läsande och skrivande. Det betyder 

samtidigt att kunna resonera muntligt, ställa frågor, analysera andras tankar och 

formulera sig med exakthet i ett samtal (Gibbons, 2010, s. 31). Det leder oss till 

Gibbons definition av ämnesrelaterad litteracitet: ”Ämnesrelaterad litteracitet innebär att 

mer exakt och koncist kunna uttrycka de komplexa idéer och tankar som ett ämne 

inbegriper och som är väsentliga när man studerar det.” (Gibbons, 2010, s. 29). I kursen 

företagsekonomi 1 i gymnasieskolans ekonomiprogram innebär det i 

undervisningsenheten företagets roll i samhället bland annat att förstå historiska texter  

om företagets roll i samhället och göra antaganden om företagens framtida roll, att 

betrakta företagens roll i en nationell och en internationell kontext, att skriftligt och 

muntligt kunna förklara hur företagen bidrar till samhällets välfärd och kritiskt diskutera 

olika företags förhållningssätt i samband med deras samhälleliga ansvar och att förstå 

och använda begrepp som hållbar utveckling, och Corporate Social Responsibility. 

 

3.2.4 Vardagsspråk och skolspråk 

För att kunna förstå elevernas språkutveckling är det av avgörande betydelse att vara 

medveten om innebörden av skolspråket, samtidigt som det krävs en förståelse för det 

ämnesspecifika språket i skillnad från vardagsspråket (Schleppegrell, 2005, s. 49). I 

detta avsnitt belyses viktiga skillnader mellan vardagsspråk och skolspråk och lärarens 

uppdrag i att stötta eleverna i sin utveckling av ett välfungerande skolspråk förklaras. 

Stehagen (2014, s. 28ff), Schleppegrell (2005, s. 49) och Hajer & Meestringa (2014, s. 

15) definierar de specifika dragen i vardagsspråk och skolspråk på följande sätt: 
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Figur 2  Fritt efter Stehagen (2014); Schleppegrell (2005); Hajer & Meestringa (2014) 

 

Vardagsspråkets innehåll är lätt tillgängligt för att det är kontextbundet vilket betyder att 

det kan relateras till individens här och nu. Vidare präglas vardagsspråket av en större 

närhet mellan olika kommunikationspartner. Vardagsspråket går mindre i djupet, är 

mindre reflektivt och sker oftare i spontana muntliga interaktioner. I skolspråket 

används i motsatsen till vardagsspråket mindre handlingsorienterade opersonliga  

språkliga drag som nominaliseringar (substantiveringar av t. ex. verb) och passiva 

formuleringar (Stehagen, 2014, s. 31f). 

 

Vilket samband existerar mellan vardagsspråket och skolspråket? Schleppegrell (2005, 

s. 49) och Stehagen (2014, s. 28ff) ser vardagsspråket som grunden för skolspråket och 

uppmanar lärare att skapa en bro mellan vardagsspråket och skolspråket. Cummins 

isbergsmetafor (figur 2) illustrerar sambandet mellan det kognitivt krävande akademiska 

språket vilket han kallar för CALP (Cognitive Academic Language Proficiency) och 

vardagsspråket (BICS – Basic Interpersola Communicative Skills). BICS formar toppen 

på isberget, medan CALP ligger under vattenytan. CALP är djupgående kognitivt 

krävande kunskaper som inte alltid är synliga utifrån. (Cummins, 1981, s. 37). Med 

isbergsmetaforen uppmanar Cummins alla lärare att inte bedöma elevernas kunskaper 

enbart efter deras ytliga vardagliga språkförmågor eftersom de inte ger insikt i hur en 

elev klarar de skolspråkliga utmaningarna. Samtidigt betonar isbergsmetaforen vikten 

av att vara medveten av den stora komplexiteten som språkutveckling på skolan 

innebär.  
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Figur 3  Den språkliga isbergsmetaforen (Fritt efter Cummins 1981) 

 

I enlighet med Cummins betonar Schleppegrell (2005, s. 49) att en stor medvetenhet om 

och förståelse för vad den språkliga utmaningen i skolan innebär för eleverna är en 

förutsättning för att kunna stödja eleverna i sin språkutvecklingsprocess. 

If teachers are aware of the challenge in the language itself, children from backgrounds 
where they experience little language use that is “academic” outside of school can be 
empowered through an appropriate pedagogy to learn subject matter that is presented in 
challenging language. (Schleppegrell, 2005, s. 49)  

Skolans uppdrag består i att ta vardagsspråket som resurs och utveckla elevernas 

skolspråk över tid. På grund av olika modersmål, sociala eller socioekonomiska skäl bär 

eleverna varierande språkliga förutsättningar med sig. Det är skolans ansvar att 

balansera det språkliga kapitalet eleverna medför genom att erbjuda dem tillgång till 

skolans språk i form av texter, samtal och kunskap (Axelsson, 2009, s. 148f). En 

möjlighet som leder eleverna fram till ett skolspråk i tal och skrift är genom att följa 

Cummins fyrfältare (ser kapitel 3.3.1). I modellen bildar mindre kognitivt krävande 

aktiviteter med relation till vardagsspråket utgångspunkten av undervisningen. Därefter 

höjs den språkliga utmaningen och eleverna får kontinuerlig stöttning tills de 

självständigt behärskar ett avancerat skolspråk. (Hajer & Meestringa, 2014, s. 44f). 

 

3.2.5 Språk i ämnet företagsekonomi 

Följande aspekter belyses i nedanstående avsnitt: Vilka är de speciella dragen i det 

företagsekonomiska fackspråket? Vilka språkliga problemområden ligger i ämnet 
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företagsekonomi? Vad är kärnan av det språkutvecklande arbete i ämnet 

företagsekonomi? 

  

3.2.5.1 Specifika språkliga särdrag i ämnet företagsekonomi 
Företagsekonomi är ett nytt ämne för alla elever som börjar gymnasieskolan. ”Ett möte 

med ett nytt ämnesinnehåll innebär också ett möte med ett nytt språkbruk och ett språk 

som karakteriseras av speciella språkliga drag” hävdar Stehagen (2014, s. 30). Ämnet 

företagsekonomi på gymnasiet kan ge speciella impulser till elevernas språkutveckling, 

för att eleverna för första gången i sitt liv får inblick i ett helt nytt ämnesspråk. 

Samhället genomsyras av ekonomispråk. Ekonomispråket används bland annat i TV, 

radio och tidningar med ekonomiska bilagor, i yrkeslivet, i politik och privata och 

offentliga diskussioner. Denna chans att ta till sig en helt ny vokabulär öppnar okända 

dörrar till kommunikation och kunskap samt erbjuder eleverna ett nytt uttryckssätt. Att 

det nya ämnesspråket oftast innehåller kända ord som ingår i elevernas vardagsspråk 

men samtidigt skiljer sig betydligt vad gäller betydelsen och användningen innebär en 

utmaning för både lärare och elever (Gibbons, 2010, s.85). Det kända ordet ”marknad” 

t. ex., som i vardagsspråket förknippas med ett evenemang som främst är inriktat på 

handel, möter den ekonomiska termen ”marknad” som syftar på utbud och efterfrågan 

av en vara eller tjänst.  

 

Med hjälp av det följande utdraget om marknadsprocesser ur en lärobok i 

företagsekonomi som används på gymnasienivå förklaras komplexa språkliga särdrag i 

det ekonomiska fackspråket: 

Marknaden – den osynliga handen. I en marknadsekonomi är det ingen enskild människa 
eller någon myndighet som bestämmer över vilka produkter som ska finnas eller vilka priser 
som ska gälla. Det gör marknaden! Flera säljare konkurrerar om att sälja till många köpare 
som har olika behov, inkomster och åsikter. Hur utfallet blir avgörs av ”spelet” på 
marknaden. Besluten om tillverkning, prissättning och försäljning fattas av de s k fria 
marknadskrafterna, dvs säljare och köpare. […] Man brukar säga att marknadsekonomin 
styrs av en ”osynlig hand” i form av lönsamhetskrav. Så länge köparen vill betala tillräckligt 
mycket för att få sina behov uppfyllda, finns det alltid villiga säljare. Och så länge det finns 
tillräckligt billiga säljare, finns det alltid villiga köpare. På så sätt möts köparnas behov och 
säljarnas lönsamhetsmål. Och marknaden ser till att rätta mängder av rätta varor och tjänster 
till rätta priser kommer fram – utan att någon behöver styra det. Detta brukar kallas för 
marknadsekonomins dynamik. (Andersson, Ekström, Enqvist & Jansson 2010, s. 15) 

Även om texten försöker att undvika för många facktermer (bland annat introduceras 

inte begreppen utbud och efterfrågan) är den dock full av ekonomiska begrepp såsom 

marknadsekonomi, fria marknadskrafterna, inkomster, lönsamhetskrav, behov, 
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lönsamhetsmål och marknadsekonomins dynamik. Alla ekonomiska termer har en hög 

abstraktionsnivå och formar en del av ett specialiserat fackspråk som behöver 

förklaringar på olika nivåer beroende på läsarens förkunskaper. Ett speciellt särdrag för 

företagsekonomiska texter är att de ofta beskriver abstrakta orsak-verkan-relationer som 

i det följande exemplet: ”Så länge köparen vill betala tillräckligt mycket, finns det alltid 

villiga säljare. Så länge det finns tillräckligt billiga säljare, […]. På så sätt möts 

köparnas behov och säljarnas lönsamhetsmål.” (Andersson, Ekström, Enqvist & Jansson 

2010, s. 15) Samtidigt använder texten metaforer såsom ”den osynliga handen” och 

”spelet på marknaden” vilka eventuellt inte är genomskinliga för alla gymnasieelever. 

(Andersson, Ekström, Enqvist & Jansson 2010, s. 15). 

 

Dessutom är det företagsekonomiska fackspråket en samlad benämning för olika termer 

och språkliga konstruktioner som används i olika arbetsområden inom ämnet, såsom t. 

ex. i marknadsföring, redovisning och entreprenörskap. Känner man sig hemma i ett 

språk betyder det alltså inte nödvändigtvis att man behärskar fackspråket i de andra 

ämnesområdena vilket gör det ännu komplexare. Samtidigt är ekonomiska samband till 

hög grad beroende av samhälleliga, politiska och andra omständigheter som ligger 

utanför fackområdet vilket gör att det ekonomiska språket genomsyras av ännu mer 

fackbegrepp från andra ämnesområden. Att ämnet företagsekonomi är inbäddat i andra 

ämneskontexter och inte kan betraktas som avkopplat från politiska och samhälleliga 

samband kräver att eleverna kan se sambandet mellan olika områden och argumentera 

kritiskt ur olika perspektiv (Skolverket, 2012a, s. 56).  

 

Ett språkutvecklande arbetssätt kan visa vägen mot en bättre förståelse för det 

ekonomiska fackspråket och underlätta för eleverna att kommunicera och argumentera 

kritiskt i ämnet. En språkinriktad undervisning knyter an till elevernas förkunskaper och 

bygger broar mellan de abstrakta ekonomiska termerna med deras höga abstraktionsnivå 

och vardagsspråket (Hajer och Meestringa , 2014, s. 212).  

 

Hur kan en lärare på bästa sätt stödja eleverna i att vidga sin språkhorisont? Liksom en 

språklärare måste en ekonomilärare hjälpa eleverna att utveckla sina muntliga och 

skriftliga förmågor samt sina receptionsförmågor. Kärnan i ekonomispråket är 

ekonomiska begrepp som varierar beroende på kontext och perspektiv. En fördjupad 

begreppsförståelse kan därmed ses som utgångspunkt för att främja ett språkutvecklande 
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förhållningssätt inom ett ämne (Skolverket 2012, s.13). Begreppen inom 

företagsekonomi är lika viktiga som glosor inom språkundervisning. Begrepp måste 

sedan slipas och sättas ihop till innehåll såsom orden böjs och formas till en mening. 

Det är precis vad som beskrivs närmare i nästa avsnitt. 

 

3.2.5.2 Begreppsbildning i ämnet företagsekonomi 
Begreppsbildning och -användning formar en viktig del av både ämnes- och 

kursplanerna i de företagsekonomiska ämnena. Ämnesplanen uttrycker vikten av att 

utveckla elevernas ” […] kunskaper om företagsekonomiska begrepp samt förmåga att 

använda dessa.” (Skolverket, 2011c, s.1). Alla företagsekonomiska kurser strävar mot 

att bygga upp elevernas företagsekonomiska begreppsförståelse. I det centrala innehållet 

för kursen företagsekonomi 1 står ” […] grundläggande företagsekonomiska begrepp 

[…]” i fokus som ska utvecklas vidare i kursen företagsekonomi 2 (Skolverket, 2011c, 

s.6ff).  

 

Vilken teoretisk bakgrund ligger till grund för den stora betydelsen av begrepp i 

styrdokumenten? Begrepp är ”hjälpmedel för att bemästra världen” (Arevik och 

Hartzell, 2007, s. 163). Det är av stor betydelse att ha ett gemensamt ämnesspråk och 

gemensamma begrepp. Ett gemensamt ämnesspråk stödjer inte bara den individuella 

lärandeprocessen, utan ger eleverna verktyg att kommunicera klart och tydligt med 

varandra och främjar därmed lärandet i samspelet med andra. Det räcker dock inte med 

att förklara begreppen framför eleverna, dela ut begreppslistor och sedan testa av 

begreppen i enskilda läxförhör (Gibbons, 2010, s. 100). Arevik och Hartzell (2007, s. 

163) utgår ifrån Vygotskijs tankar till begreppsbildning och förtydligar den här tanken 

på följande sätt:  

Undervisning ska fokusera på begreppen som mänskliga tankeakter, det vill säga på deras 
inre sida. Undervisningen ska inte fokusera på deras yttre sida genom memorering av 
begreppens definitioner. (Arevik och Hartzell (2007, s. 163) 

 
Rovio-Johansson & Johanssons artikel ”lärandets kontextualitet” avser högre 

utbildning, men de vunna insikterna kan samtidigt översättas till gymnasieskolans 

kontext. Rovio-Johansson & Johansson (2006, s. 65) undersöker vad studenter förstår 

när de konfronteras med ett företagsekonomiskt begrepp och hur de uppfattar 

begreppen. Studenternas begreppsförståelse kategoriseras i tre olika grupper och det 

observeras förändringar i studenternas begreppsförståelse och uppfattning under 
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utbildningens gång (Rovio-Johansson & Johanssons, 2006, s. 65). De tre olika 

kategorierna återspeglar studenternas olika kvalitativa uppfattningar av 

företagsekonomiska begrepp. För att förklara olika nivåer av begreppskunnande 

använder sig Rovio-Johansson & Johansson av begreppet räntabilitet. Kategori A 

studenter har grundläggande faktakunskaper kring begreppet räntabilitet. Studenter i 

kategori B kan tillämpa begreppet i givna exempel och bedöma begreppet ur olika 

perspektiv, medan studenter i kategori C har en helhetsförståelse för begreppet och en 

förståelse för hur begreppet kan påverkas av olika externa faktorer (Rovio-Johansson & 

Johanssons 2006, s. 81). I skolan finns ett liknande schema att inordna elevernas 

begreppsförståelse enligt kunskapskraven för olika betyg i styrdokumenten (Skolverket 

2011b, s. 6ff). För betyg E krävs en ”översiktlig” förståelse för företagsekonomiska 

begrepp, medan en elev behöver redovisa ”utförligt” för begreppens innebörd, d.v.s. ge 

en rikare och fylligare förklaring till begreppen. För betyget A krävs det att eleven kan 

förklara begreppen på ett ”utförligt och nyanserat” sätt vilket bland annat innebär att se 

begreppet ur flera olika perspektiv. För att flera elever ska nå en bättre 

begreppsförståelse och därmed få ett högre betyg är det nödvändigt att undervisningen 

belyser begreppen i olika sammanhang och ur olika perspektiv. Det går i linje med vad 

Rovio-Johansson & Johansson hävdar på högskolenivå (Rovio-Johansson & Johansson, 

2006, s. 84). Nedanstående process att successivt bygga upp en djupare 

begreppsförståelse utsträcker sig över hela utbildningen: 

 
För att studenten samtidigt skall urskilja kritiska ämnesaspekter av ett objekt, måste 
ämnesinnehållet varieras, kontrasteras och tematiseras av högskoleläraren. Studenter måste 
medvetandegöras om att det finns kritiska aspekter av objektet,[…]. (Rovio-Johansson & 
Johansson, 2006, s. 84).  

 
Arevik och Hartzell (2007, s. 135ff) skiljer mellan tre olika kunskaps- och 

erfarenhetsformer: (1) den konkreta nivån, (2) den beskrivande nivån och (3) den 

abstrakta nivån. På nivå (1) finns en tydlig koppling till elevens verklighet. Eleven 

upplever kunskap med sina sinnen. På nivå (2) kan eleven sätta ord på kunskap och 

fångar in verkligheten genom att benämna saker och ting och samband mellan dem. I 

skolan strävas mot att utveckla kunskap på nivå (3). Språket på nivå (3) blir något mer 

än bara benämningar. Språk blir ett verktyg för att förstå, tolka, se helheten, olika 

perspektiv, analysera och diskutera kritiskt. (Arevik & Hartzell, 2007, s. 135ff). Det är 

dock av avgörande betydelse att inte enbart fokusera på nivå (3) utan att arbeta på alla 

tre nivåer för att begripliggöra mer abstrakt kunskap. De flesta begrepp inom ämnet 

företagsekonomi kan elever inte förknippa med konkreta livserfarenheter och 
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begreppskunskap måste därför successivt byggas upp. Vilka möjligheter har en lärare att 

bygga broar mellan den direkta eller konkreta nivån och den mer abstrakta nivån? 

 

Det följande exemplet ska illustrera Arevik & Hartzell modell med hjälp av ett 

företagsekonomiskt exempel. Målet är att skapa förståelse för begreppet ”kritisk punkt” 

inom ämnesområdet resultat- och lönsamhetsplanering i kursen företagsekonomi 1. Vi 

utgår ifrån ett konkret företagsexempel eller även från det egna företaget som elever 

skapar när de arbeta med UF företagandet. Den konkreta frågan är: Hur mycket måste vi 

minst sälja för att inte gå med förlust? Vi ger eleverna alltså en möjligt att på ett 

strukturerat sätt utforska frågan med hjälp av ett konkret exempel ur verkligheten som 

representerar frågan. Det kan vara ett verkligt företag eller ett fiktivt företag där de blir 

företagare i ett rollspelsammanhang. Företagsekonomiska begrepp såsom kritisk punkt 

kan mestadels inte upplevas direkt. Det enda sättet att skapa en konkret upplevelse är att 

starta ett eget företag. Därför finns det ett behov av konkreta representationer. Förutom 

verkliga fall eller konkret material finns det enligt Emanuelsson (1995, s. 2f) också 

andra representationsformer såsom bilder, diagram och symboler. Ju konkretare de 

använda representationsformerna är desto mer underlättar de konkretiseringen av 

abstrakta begrepp. När eleverna har skapat förståelse i konkreta fall, är nästa steg att 

eleverna sätter ord på begreppen, d. v. s. definierar begreppen med egna ord (nivå 2). I 

detta steg är det lärarens uppdrag att stödja eleverna och skapa struktur för att eleverna 

kan lyckas med sina definitioner. En viss struktur innebär också att det skapas 

kopplingar till redan lärda begrepp. Med hjälp av bland annat begreppskartor och 

tankekartor kan eleverna få en överblick av relaterade begrepp och får insikt i hur de 

hänger ihop. En definition är alltid en förenkling av verkligheten. För att kunna uppnå 

kunskap på nivå (3) måste begreppet problematiseras och diskuteras. Lämpliga frågor 

på nivå tre leder eleverna fram till att se begreppens begränsningar, diskutera begreppen 

och analysera dem kritiskt. 

 

Detta kapitel avslutas med en sammanfattning av i litteraturen presenterade åtgärder 

för att främja en ökad begreppsförståelse: 

1) Det didaktiska upplägget måste anpassas till elevernas förförståelse, förmågor 

och konkreta livserfarenheter. (Arevik & Hartzell, 2007; Gibbson, 2010; 

Stehagen, 2014) 
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2) Begreppen ska utvecklas över hela utbildningen och relateras till varandra. 

Begreppens innebörd ska utvidgas successivt. (Rovio-Johansson & Johansson, 

2006) 

3) Eleverna ska aktivt delta i begreppsarbetet och formulera sina egna definitioner. 

(Arevik & Hartzell, 2007; Gibbson, 2010) 

4) Lärare ska anta ett formativt synsätt och ge kontinuerlig framåtriktad 

återkoppling till elevernas begreppsförståelse. Det innebär också att träna 

eleverna i självbedömningen av sin begreppsuppfattningsförmåga så att de kan 

utvecklas självständigt. (Hajer & Meestringa, 2014) 

 

3.2.6 Lärarnas förhållningssätt 

Ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt är förankrat i läroplanerna och 

kursplanerna i alla skolformer och på alla verksamhetsnivåer (Skolverket 2011b; 

Skolverket, 2011c). Även om detta uppdrag följs garanterar det dock inte att alla lärare 

genomför uppdraget på ett effektivt sätt. Att undervisa språkutvecklande kräver ett visst 

förhållningssätt som eventuellt  strider mot den existerande synen på undervisning 

(Kaya, 2014, s. 6). Vilket förhållningssätt bör en lärare inneha för att kunna lyckas med 

det språk- och kunskapsutvecklande uppdraget? Litteraturen diskuterar en mångfald av 

faktorer. Det följande avsnittet delar in alla faktorer i tre rubriker. Faktorer som rör (1) 

det allmänpedagogiska förhållningssättet, (2) det ämnespedagogiska förhållningsättet 

och (3) den språkliga stöttningen. Figur 4 sammanfattar de mest framträdande 

faktorerna. 
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Figur 4  Sammanfattning av faktorer för ett språkutvecklande förhållningssätt i 

litteraturen 

 

Det allmändidaktiska förhållningssättet som föreslås i litteraturen innebär att lärarna 

höjer sina förväntningar mot eleverna överhuvudtaget. Här ingår inte bara 

ämnesmässiga kognitiva utmaningar, men också språkliga. Eleverna ska stimuleras att 

utveckla och bygga upp litteracitet genom språkliga aktiviteter i olika sammanhang 

(Gibbons, 2010, s. 23). För att främja alla elevernas språkutveckling är det lärarnas 

uppdrag att skapa interaktiva arbetssätt som stimulerar eleverna på varierande sätt 

(Dysthe, 1996, s. 249). Att främja flerstämmighet och att göra eleverna delaktiga i alla 

klassrumsaktiviteter är en del av lärarnas demokratiuppdrag och hjälper eleverna att 

utvecklas både innehållsmässigt och språkligt (Dysthe, 1996, s. 240):  

[…]  ett flerstämmigt och dialogiskt klassrum är […]  inte bara en nödvändighet, inte bara för 
att man ska lära sig ämnen och lära sig tänka självständigt, utan också för att det är en modell 
för hur människor fungerar i ett demokratiskt samhälle. (Dysthe, 1996, s. 249) 

Löthagen, Lundenmark & Modigh (2008, s. 131) hävdar att lärarna måste bygga upp 

strukturerade arbetssätt som möjliggör att eleverna kan utvecklas språkligt. Det innebär 

bland annat att lära ut strategier för begreppsförståelse . Sådana strategier kan innehålla 

förklaringar till hur man gissar sig fram till betydelsen av ett ord, hur man arbetar med 

lexikon eller ordlista eller hur begreppskartor eller tankekartor används för att 
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strukturera innehållet. Stehagen (2014, s.79ff) betonar vikten av att strukturera 

undervisningen med tydligt formulerade instruktioner och undervisningsmål så att 

eleverna förstår vad som förväntas av dem. Ett ytterligare sätt att strukturera 

undervisningen är användningen av digitala verktyg med språkligt fokus (Stehagen, 

2014, s. 119ff). 

 

Ämnesdidaktiskt är det av stor betydelse att lärarna utgår ifrån elevernas individuella 

förutsättningar och bygger på deras förförståelse i ämnet. Att förklara nya samband med 

elevernas ord och ur elevernas perspektiv blir utgångspunkten för en djupare förståelse 

av det ämnesmässiga innehållet (Hajer & Meestringa, 2014, s.76). Utan att stimulera 

elevernas intresse för ämnet blir det omöjligt att engagera eleverna i en djupgående 

kunskapsutvecklingsprocess (Meltzer & Hamann, 2004, s. 38). Ett sätt att motivera 

eleverna i ämnet är att erbjuda en tydlig verklighetsförankring som hjälper eleverna att 

förstå innehållets betydelse (Hyltenstam, 2007 , s. 102). 

 

En förutsättning för att ämneslärare ska kunna erbjuda språklig stöttning till sina 

eleverna är att de har utvecklat en medvetenhet om sambandet mellan språkutveckling 

och ämnesundervisningen och en förståelse för ämnesspråkets komplexitet (Skolverket, 

2012a, s. 14). Det egentliga språkinriktade arbetet innebär att erbjuda ” […] ett rikt 

språkligt inflöde […]” i form av bland annat olika texter, utvecklande samtal, långsiktigt 

begreppsarbete och både muntliga och skriftliga övningar (Hajer 6 Meestringa, 2004, s. 

37). Till skillnad från det tysta klassrummet där eleverna arbetar helt självständigt med 

sina textböcker erbjuder en språkinriktad undervisning varierande möjligheter att delta, 

interagera och engagera sig i olika slags språkliga aktiviteter, alltid parat med stöttning 

från lärarnas sida. Att arbeta språkutvecklande innebär att arbeta framtidsorienterat. 

Genom formativ bedömning ges kontinuerlig framåtriktad återkoppling till eleven som 

stödjer hens långsiktiga språkutveckling (Hajer & Meestringa, 2014, s. 162). 

 

3.2.7 Didaktiska modeller  

I detta kapitel görs didaktiska överväganden och fokuseras på de viktigaste modellerna 

och arbetssätten som främjar elevernas språkutveckling i alla ämnen. Den mest citerade 

modellen är genrepedagogiken som utvecklades av en australisk forskargrupp på 1980-

talet. Enligt genrepedagogerna underlättar kunskap om olika genrer och deras språkliga 

mönster för eleverna att utveckla sina språkliga förmågor (Johansson & Sandell Ring, 
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2010, s. 25). Genrepedagogiken utgår ifrån Vygotkijs sociokulturella perspektiv (se 

kapitel 3.1.1) och bygger på den systemisk funktionella grammatiken. Detta kapitel 

förklarar den systemiskt funktionella grammatiken (SFG) som utgångspunkt för ett 

genrepedagogiskt arbetssätt. Kapitlet kompletteras med ytterligare en modell (SIOP 

modell) som ger en struktur för att underlätta den språkutvecklande undervisningen. 

 

3.2.7.1 Systemisk funktionell grammatik som utgångspunkt 
Den systemisk funktionella grammatiken (SFG) utvecklades av Michael Halliday i 

slutet på 1970- talet. Michael Hallidays språkmodell bygger på den sociala aspekten av 

språket. Till skillnad från den traditionella förståelsen som ser språket som ett system 

som är styrt av interna grammatikaliska regler betonar Halliday språkets funktioner för 

människan. Enligt Michael Hallidays språkmodell är grammatiken av praktisk nytta för 

alla språkanvändare för att uttrycka en viss betydelse. Grammatiken är därmed inte bara 

ord på ett visst innehåll, utan skapar ett betydelsefullt språk. (Karlsson, 2007, s. 44). 

 

SFGs språkmodell bygger på fyra olika skikt som ligger på varandra: Kontext, semantik, 

lexikogrammatik och fonologi. Kontexten beskriver sammanhanget som 

språkanvändaren befinner sig i. Det kan handla om antingen en kulturell eller en 

situationsbaserad kontext. I situationskontexten beskrivs vad texten handlar om, vilka 

relationer som finns mellan olika deltagare i texten och vilka kommunikationssätt som 

används. Det semantiska skiktet ger texten en betydelse. Med lexikogrammatiken menas 

alla ord och grammatikaliska strukturer som realiserar en viss betydelse. Fonologi 

innebär språkets uttrycksdelar såsom bland annat ljud och intonation. (Johansson & 

Sandell Ring, 2010, s. 225ff). 

 

SFGs syfte är att få en medvetenhet om språkets funktion och ge eleverna verktyg för 

att variera språket och dess betydelse genom olika språkliga utbyten. På det sättet ska 

eleverna utveckla sina språkliga förmågor till en högre nivå (Johansson & Sandell Ring, 

2010, s. 248). Enligt SFG är språk en social konstruktion. Grammatikens funktion är att 

skapa betydelse så att människor kan kommunicera i olika sociala sammanhang. 

(Johansson & Sandell Ring, 2010, s. 224). 
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3.2.7.2 Genrepedagogikens huvuddrag 
Genrepedagogiken är ett sätt att arbeta språkininriktat i olika ämnen. 

Genrepedagogikens första syfte var att ge andraspråkselever bättre språkliga 

förutsättningar genom att fokusera på skolans olika genrer, d.v.s. texttyper såsom t.ex. 

berättande, argumenterande eller instruerande texter. (Skolverket, 2012a, s. 83). Idag 

anses genrepedagogiken som en modell som kan gynna alla elevers språkutveckling 

oavsett deras modersmål. Liksom SFG utgår genrepedagogiken ifrån att språk är 

resurser för betydelse och vilar på det sociokulturella perspektivet (ser kapitel 3.1.1) 

som ser interaktion som utgångspunkt för allt lärande. 

 

Kärnan av genrepedagogiken är Martin och Rotherys cirkelmodell (Martin& Rothery, 

1986). Cirkeln består av fyra faser vilka fungerar som en pågående process där det finns 

kontinuerlig interaktion mellan utvärdering och undervisning. Fas 1 fokuserar på att 

bygga upp elevernas kunskap. Kommunikation i denna fas sker i interaktion mellan 

elever och läraren. I fas 2 presenteras en eller flera modelltexter och deras språkliga 

drag analyseras. I fas 3 guidar läraren sina elever genom att konstruera en gemensam 

text. På det sättet ges eleverna verktyg för att i anslutning till denna självständigt  kunna 

skriva texter, eventuellt med ytterligare stöttning av läraren, d.v.s. med lärarens hjälp 

som leder eleverna till nya språkliga färdigheter och slutligen en ökad kunskapsgrad. 

(Hägerfelth, 2011, s. 44). Kuymucu hävdar att detta samtidigt leder till en ökad 

jämlikhet bland eleverna: 

Genrepedagogik syftar med andra ord till att alla elever, oavsett socioekonomisk eller etnisk 
bakgrund, ska ha tillgång till en jämlik utbildning genom att skolans osynliga pedagogik görs 
synlig för alla elever. (Kuyumcu, 2011, s. 6)  
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Figur 5  Cirkelmodell fritt efter Hedeboe & Polias, 2008, s.15  

 

Genrepedagogiken har hittills omsatts i flera praktiska tillfällen och har blivit en stor 

framgång. Samtidigt har modellen dock också kritiserats i större utsträckning. 

Genrepedagogikens kritiker menar att elevernas fantasi och kreativitet i skrivprocessen 

hindras på grund av de allt för instrumentella och fasta strukturerna (Kuyumcu, 2011, s. 

135 ) 

Det är därför avgörande att läraren tillåter och främjar en levande diskussion i klass där 
eleverna kan uttrycka sina egna idéer och tankar kring texterna. En annan kritikpunkt är att 
modelltexterna är ofta konstruerade och saknar verklighetsförankring (Kuyumcu, 2004, s. 
592). Det betyder att det är lärarens ansvar att garantera att modelltexterna hämtas ur ett 
konkret och verkligt sammanhang som gör mening till eleverna.  

 

3.2.7.3 SIOP modell 
SIOP-modellen (Sheltered Instruction Observation Protocol) är en amerikansk modell 

för undervisning av i första hand flerspråkiga elever (Echevarria 2004, s. 209ff; Hajer & 

Meestringa, 2014, s. 234ff). Modellens syfte är att ge en tydlig struktur som möjliggör 

att reflektera över ett ämnesområde ur olika perspektiv. Ett sådant protokoll beskriver 

bland annat undervisningens innehåll och mål (ämnes- och språkliga mål), viktiga ord 

och begrepp inom ämnesområdet, viktiga förberedelser såsom elevers bakgrund och 

kunskaper, hur eleverna ska stöttas under undervisningsenheten och hur språkprocesser 

integreras, d.v.s. vilka texter som ska skrivas/ läsas, vilka diskussioner som ska 

Fas$1:$$
Bygga$upp$elevernas$

kunskap.$
$

Brainstoming,,diskussion,,
begreppsbildning,….$

Fas$2:$$
Läsa$och$analysera$

texter$
$

Arbeta,med,modelltexter,,
dikutera,deras,sy8e,,
uppbyggnad,,språkliga,

drag,….$
Fas$3:$$

Skriva$gemensam$
text$med$eleverna$

$
Interak<vt,skrivande,,
diskussion,av,texterna,,

,

Fas$4:$$
Skriva$individuella$

texter$
$

Självständigt,skrivande,
och,utvärdering,av,texter,,
eventuell,stöDning,av,

läraren,…$

Kon<nuerlig,
utvärdering,
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genomföras och hur den språkliga interaktionen ska ske. I anslutning till undervisningen 

reflekterar läraren kring den definierade strukturen. De ansvariga lärarna kan bland 

annat reflektera över språkliga mål, på vilket sätt och i vilket samband språkliga 

konstruktioner och begrepp har tagits upp och i vilken mån eleverna har kunnat visa 

sina språkliga förmågor samt hur de har lyckats med detta. (Skolverket, 2012a, s.100ff). 

 

Fördelen med SIOP-modellen är att den ger en fast struktur för att arbeta språkinriktat i 

alla ämnen. Framförallt för lärare som inte har arbetat språkutvecklande innan kan en 

definierad struktur vara ett bra stöd. Samtidigt är SIOP-modellen mycket fast i sin 

struktur vilket kan leda till minskad lärarflexibilitet i klassrummet. Lärarna som följer 

SIOP-modellen skulle alltså alltid bevara en viss spontanitet och vara beredda att göra 

eventuella anpassningar till redan definierade strukturer. Vad som fungerar i en specifik 

klassrumskontext behöver inte nödvändigtvist fungera i ett annat 

undervisningssammanhang. 

 

3.3 Sammanfattning teorikapitel 
Följande schema ska ge en överblick över de diskuterade teoriaspekterna. Den används 

samtidigt som analysmodell i diskussionen för att analysera lärarnas förståelse av och 

uppfattning om språkinriktad undervisning utifrån teoretiska aspekter. 

 
Figur 6  Sammanfattning av litteraturen  
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4 Metod 
Avsnittet har disponerats för att diskutera metodval, presentera intervjufrågorna och 

urvalsgruppen, föra ett forskningsetiskt resonemang och beskriva hur intervjuerna 

genomförs, information bearbetas och analyseras.  

 

4.1 Metodval 
Metoden som används är semistrukturerade kvalitativa intervjuer. Frågeställningarna av 

föreliggande uppsats (ser kapitel 2.2) syftar till att få detaljerad information om lärarnas 

medvetenhet och deras förståelse av ett språkutvecklande undervisningssätt. Vidare ska 

deras praktiska arbetssätt och deras erfarenheter belysas. I samtal med lärarna ska 

urskiljas vilka förutsättningar som krävs för att utveckla det nuvarande arbetssättet 

vidare. Fördelen med kvalitativa intervjuer ligger i en högre flexibilitet med kvalitativa 

intervjuer. Intervjun kan utvecklas i olika riktningar vilket underlättar att få fram det 

relevanta och viktiga (Bryman 2011, s. 413). Ett målinriktat tillvägagångssätt garanteras 

genom en intervjuguide som presenterar ett tydligt syfte. Enligt Kihlström (2007, s. 50) 

bör intervjuguiden säkerställa att alla frågeställningar utgår ifrån det definierade syftet 

och förtydliga detsamma. Samtidigt anses lärarnas ståndpunkt som viktigast. Enligt 

Bryman (2011, s. 413) betonar kvalitativa intervjuer deltagarnas åsikter och inte 

forskarens intresse. Intervjupersonerna ska få möjlighet att beskriva sina upplevelser, 

synpunkter, tankar och idéer kring frågeställningar. Det verkliga genomförandet av 

språkinriktad undervisning hade möjligtvis bättre kunnat analyseras genom 

undervisningsobservationer. På grund av en begränsad tidsram fokuserar arbetet dock 

enbart på användningen av kvalitativa intervjuer. Jag är också medveten om intervjuns 

svagheter enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015, s. 54) såsom uppstående 

skillnader mellan vad intervjupersonerna säger och verkligen gör i praktiken eller 

intervjuns begränsningar på grund av att de avbildar ett visst fenomen på en viss plats 

och vid ett visst tillfälle. 

 

4.2 Presentation av intervjufrågorna och urvalsgruppen 
Intervjufrågorna sammanställdes i form av en intervjuguide (bilaga A). Intervjuguidens 

frågor och deras ordning syftar till att ge så mycket information som möjligt om arbetets 

frågeställningar. Begripligheten av frågorna testades noggrant i diskussion med 

lärarkollegor och medstudenter. 
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Intervjuguiden följer Kihlströms  (2007, s. 52) råd och innehåller så kallade 

uppvärmningsfrågor som dokumenterar intervjupersonernas yrkeserfarenhet i antal år 

samt deras ämnen. Uppvärmningsfrågor har ett dubbelt syfte: De skapar en bra miljö 

vilket underlättar för att deltagarna ska känna sig trygga i att berätta om sina 

erfarenheter och meddela sina tankar samtidigt som de ger viktig bakgrundsinformation 

till intervjustudien. Frågorna i sin helhet sätter fokus på den intervjuade lärarens värld, 

men det strävas efter att bevara flexibiliteten under intervjuprocessen enligt Bryman 

(2011, s. 419) för att få ut så mycket information som möjligt. Öppna formuleringar ger 

utrymme för oförväntade tankar och idéer (Bryman 2001, s. 419). Ledande frågor 

undviks för att fullt fokusera på intervjupersonernas egna erfarenheter såsom Kihlström 

(2007, s. 53) föreslår. 

 

Intervjuerna genomfördes med sju praktiserande lärare i företagsekonomi i Sydsverige. 

Antalet lärare ska – så gott som möjligt inom tidsramarna – garantera ett material som 

är relativt oberoende av intervjudeltagarnas speciella personliga uppfattningar. Genom 

att välja ut lärare i hemorten och angränsande kommuner kunde intervjuerna 

genomföras i direkt kontakt inom de definierade tidsramarna. Lärarna undervisar på 

olika skolor i olika kommuner (friskolor och kommunala skolor) och har varierande 

undervisningserfarenhet. Alla lärare är behöriga i företagsekonomi. 

 

Lärare  Undervisningserfarenhet 

i företagsekonomi 

Ämnen 

Lärare 1 5 år Entreprenörskap, Företagsekonomi, 

Ledarskap 

Lärare 2 8 år Företagsekonomi, Juridik 

Lärare 3 3 år Företagsekonomi, Idrott&Hälsa 

Lärare 4 19 år Företagsekonomi, Juridik, Ledarskap 

Lärare 5 16 år Företagsekonomi, Juridik 

Lärare 6 18 år Företagsekonomi, Juridik, Tyska 

 Lärare 7  35 år Företagsekonomi, Juridik 

 

Figur 7  Urvalsgrupp 
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4.3 Genomförande, bearbetning och analys 
Intervjuerna har förberetts med hjälp av två pilotintervjuer som genomfördes med en 

lärarkollega och en medstudent. Därefter kontaktades olika företagsekonomilärare och 

skickades ut ett informationsbrev (bilaga B) till de som redan hade muntligt bekräftat 

sin medverkan. De sju intervjuerna skedde i direkt kontakt med de intervjuade lärarna 

på deras skolor. På det sättet finns enligt Bryman (2011, s. 420) möjlighet att bekanta 

sig med lärarnas miljö för att bättre kunna tolka deltagarnas svar. Intervjuerna 

genomfördes i tidperioderna mellan veckorna 34-40. Tidsramarna för intervjuerna 

angavs med 30-40 min. Den genomsnittliga intervjutiden låg på 33 minuter. Kihlströms 

(2007, s. 52) rekommendation att skapa en lugn atmosfär under intervjuerna följdes. För 

att garantera en viss struktur under genomförandet användes en intervjuguide (se bilaga 

A) som kompletterades med eventuella följdfrågor i syfte att fördjupa sig i 

frågeställningarna. Hela intervjun spelades in med en bandspelare i mobilen, parallellt 

fördes anteckningar. Efter intervjun följdes Brymans (2011, s. 422) förslag att notera 

hur intervjun gick, om det fanns speciella upplevelser och gavs en kort 

miljöbeskrivning. 

 

Bearbetning av det insamlade materialet började med transkriberingen av alla intervjuer. 

I syfte att hitta mönster och upptäcka okända företeelser i samband med de från början 

definierade frågeställningarna följdes Rennstamm och Wästerfors (2015, s. 234ff) 

angreppssätt i analys av kvalitativ datamaterial: Materialet sorterades i olika kluster, 

sammanfattades och reducerades. I anslutning ägnades tid till en utförlig argumentation 

som garanterade en välgrundad anknytning till redan existerande teoretiska aspekter. På 

det sättet garanterades sambandet mellan empiri och teori och därmed den interna 

validiteten av studien. Genom att analysera svaren till de konkreta frågorna som bygger 

på den teoretiska referensramen (se kapitel 3) analyserades lärarnas definition av 

språkinriktad undervisning, deras praktiska förhållningssätt i relation till litteraturens 

rekommendationer och styrdokumentens uppdrag och förbättringsförslag för det 

framtida språkutvecklande arbetet. 

 

4.4 Forskningsetiskt resonemang 
Enligt Bryman (2011, s. 132) finns det fyra forskningsetiska principer som ska följas: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Detta 
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avsnitt har disponerats att förklara hur den föreliggande intervjustudien garanterar en 

uppfyllning av ovanstående forskningsetiska krav. 

 

Informationskravet säkerställs genom att alla deltagande personer informerades i form 

av ett informationsbrev om vad undersökningen handlade om och vilket syfte den hade. 

Vidare meddelades intervjupersonerna om att deras deltagande var frivilligt och att de 

kunde avbryta sin medverkan när som helst. Det upplystes också att intervjun spelades 

in och det förklarades vad som skulle hända med den information som deltagarna gav. 

 

Samtyckeskravet betonar att alla deltagarna själv bestämde över sin medverkan i 

intervjuprocessen (Bryman, 2011, s. 135ff). Deltagarna i intervjustudien informerades 

utförligt om syftet och genomförandet av intervjuerna och hade därmed god grund för 

att fatta beslut om sitt deltagande i intervjuprocessen. 

 

Under genomförandet av intervjustudien skyddades lärarnas identitet enligt 

konfidentialitetskravet genom att intervjudeltagarnas namn inte presenterades och 

genom att den inspelade informationen förstörs när arbetet var avslutat. All information 

som deltagarna gav är konfidentiell, bara jag som författare av examensarbetet och min 

handledare hade tillgång till informationen.  

 

Nyttjandekravet uppfylls för att den insamlade informationen används enbart för 

genomförandet av examensarbetet. 

 

4.5 Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet och validitet i kvalitativa studier är problematiska begrepp. Reliabiliteten 

kan inte mätas i kvantitativa termer, men garanteras till viss del genom en detaljerad och 

noggrann beskrivning av hur man har gått tillväga för att samla in och analysera 

datamaterialet (Larsen 2009, s. 80f). På det sättet kan den externa reliabiliteten, d. v. s. 

replicerbarheten av intervjustudien uppfyllas i viss mån. I den föreliggande studien 

används en detaljerad intervjuguide och begripligheten av frågorna testas noggrant i 

diskussion med lärarkolleger och medstudenter. Den interna reliabiliteten är dock 

extremt svår att garantera, för att den beror på den subjektiva tolkningen av den person 

som genomför studien (Bryman, 2011, s. 352). I föreliggande studie är det därmed 

nästan omöjligt att uppfylla reliabilitetskriterierna fullständigt. Genom att knyta an till 
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tidigare forskning och en intervjuguide som belyser de beskrivna forskningsaspekterna 

och teoretiska modeller görs ett försök att säkerställa intern validitet till viss del. Den 

externa validiteten, d.v.s. generaliserbarheten enligt Bryman (2011, s. 352) är dock 

problematisk bland annat på grund av det begränsade icke-slumpmässigt genomförda 

urvalet av få deltagare och de ofullständigt strukturerade intervjuerna. 
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5 Resultat 
Avsnittet har disponerats för att sammanställa resultatet av sju intervjuer med behöriga 

lärare i företagsekonomi. 

 

5.1 Lärarnas förståelse av och medvetenhet om språkinriktad 
undervisning 
I den första delen av intervjun undersöktes lärarnas definition av språkinriktad 

undervisning, i vilken omfattning de arbetar medvetet språkutvecklande, vilken vikt de 

lägger vid det språkutvecklande arbetet och vilken uppfattning de har om målet och 

målgruppen för språkinriktad undervisning. 

 

5.1.1 Lärarnas definition av språkinriktad undervisning 

De intervjuade lärarnas förståelse av språkinriktad undervisning varierar mycket. Fyra 

av sju lärare relaterar språkinriktad undervisning i ämnet företagsekonomi mestadels till 

begreppsinlärning och behärskande av ekonomiska facktermer. En stor andel av de 

intervjuade lärarna relaterar sin definition av språkinriktad undervisning därmed på 

särskilda ord och begrepp som förknippas med ämnet. De intervjuade lärarna strävar 

mot att utveckla elevernas företagsekonomiska ordkunskap.. Lärare 3, 6  och 7 

sammanfattar det här synsättet på följande sätt:  

För mig är det att ha ett bra och tydligt språk. Och om man kopplar det till företagsekonomi, 
är det ju att använda sig av företagsekonomiska termer, tänker jag. Så att man använder rätt 
begrepp för att det är väldigt viktigt. Och att man förstår det också. Grundläggande begrepp, 
det är ju som ett språk. Du måste ju förstå vissa begrepp för att förstå företagsekonomi. 
(Lärare 3). 

Jag tänker just att de ska lära sig använda språket på ett ämnessätt. Om man tänker sig 
företagsekonomin, så är det så i alla fall att de ska ta till sig de begreppen […] som finns där 
och kunna göra dem förståeliga för sig själva och för andra. (Lärare 6) 

För mig är det att du hela tiden använder synonymer. Det är viktigt. Du måste ha synonymer 
[…], exempel och förklaringar. […]. Då får du ordet och betydelse. Det betyder någonting. 
Som alla liksom är klara över. […]. Då kan man identifiera ordet med någonting som […] har 
en betydelse. (Lärare 7) 

Det stora fokus på ren begreppskunskap förklarar flera lärare med att eleverna har 

nästan inga förkunskaper med sig. De anser att begreppskunnande är grunden och 

utgångspunkten till att lära sig det företagsekonomiska språket. Lärare 6 betonar att 

företagsekonomi är ett ämne med ett språk som är nytt för alla elever. 

Sedan tänker man, de är 16 år gamla, de har aldrig betalt en räkning, de har aldrig bokfört en 
faktura eller så, så det är jättemycket nya ord. […] Det är  mycket att man förklarar, mycket 
att de själva tränar sig på att använda ordet i uppgifter och så. Det blir nästan som ett nytt 



  
 

35 

språk för alla. I nian har de eventuellt lite kontakt med ekonomiska begrepp […], men det är 
väldigt lite och väldigt skiftande framförallt, så det är ju svårt att räkna med att de kan 
någonting eller veta vad de kan. (Lärare 6) 

Ett fåtal lärare har en bredare definition av språkinriktad undervisning i sitt ämne. 

Lärare 1 och 2 hävdar att språkinriktad undervisning kräver en hög fokus på det 

allmänna språkbruket och på ämnesspråket. Anmärkningsvärt är det att ur intervjuerna 

framgår att båda lärare har deltagit i en skolintern fortbildning om språkinriktad 

undervisning med fokus på skriftlig produktion. Lärare 1 formulerar sin utvidgade 

definition av språkinriktad undervisning på följande sätt. 

Att vi tittar på hur språket används så att säga, att vi försöker rätta språk i alla kurser, vilket 
vi kanske inte varit så himla noga med före. Men nu får vi liksom ta i med hårdhandskarna 
för det är liksom någonting som håller på att spåra ur i alla ämnen. Alltså, […] för mig 
betyder det att det är till exempel en röd tråd i texten, att man lär eleverna ett korrekt 
språkbruk, att man försöker förbättra ordförrådet och ordförståelsen, tänker jag främst. Och 
sedan att man färger det med sitt ämne såklart, att man på något sätt låter ämnet smittar på 
språket så att säga. (Lärare 1) 

Lärare 5 har ingen direkt koppling till termen språkinriktad undervisning. Under 

intervjun märks dock att han i sitt praktiska arbete försöker att utveckla både elevernas 

allmänna språkbruk och deras ämnesrelaterade fackspråk. Han anser att det 

språkutvecklande arbetet är en naturlig del som är integrerad i ämnet. 

[…] jag har ju ingen sådan koppling direkt till det, det har jag inte. Vad vi gör kanske lite mer 
i vissa lägen där, att man kopplar in svenskläraren. […]. Vid några tillfällen har vi haft det 
när det är muntliga redovisningar. Då tittar jag på den rent ämnesspecifika kunskapen, men 
sedan kan jag ha med en svensklärare som bedömer momentet i sin kurs, som tittar  på den 
muntliga framställningen. […]. Jag tror inte jag tänker om det är språkutveckling eller inte, 
det jag håller på med. […]. Jag tror jag kommenterar och arbetar med elevernas språk utan att 
tänka på det. […]. (Lärare 5) 

Lärare 3 fokuserar sin definition av språkinriktad undervisning rent på det skriftliga,  

medan alla andra lärare talar rent allmänt om språk utan att precisera att de menar en 

utveckling i det skriftiga, muntliga eller i läsningen. När de intervjuade lärare i 

efterhand berättar om sina erfarenheter märks dock att störst fokus läggs på det 

skriftliga, mindre på det muntliga och minst på läsningen. 

För mig är det något om att bearbeta sina texter tror jag, Att de jobbar med en text och på 
något sätt bearbetar den. Antingen utifrån mina eller kompisarnas kommentarer de har fått 
eller att de bedömer och utvecklar den på det sättet. (Lärare3) 

 

5.1.2 Lärarnas medvetna arbete med språkutveckling  

Nästan alla lärare anger att de försöker att arbeta kontinuerligt med elevernas 

språkutveckling. Några lärare betonar att de vill arbeta mer med elevernas 

språkutveckling. Skälen bakom en icke- språkutvecklande undervisning ser de i  första 

hand den begränsade tiden och de fasta ämnesmässiga ramarna som existerar på skolan.  
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Det är ju så att jag bråkar mycket med deras språk, rättstavning och påpekar på det sättet, 
språkbruket och så […]. Och där har jag nu valt bort den här biten […] för att jag känner att 
det tar för mycket tid att lägga på det. Det är bättre att vi fokuserar på innehållet i övrigt och 
sedan får man, om de fastnar på vissa uttrycksformer, försöka plocka det. […]. Men det 
känner jag nu. Så det ska jag jobba med i år. Försöker bli bättre. (Lärare 2) 

Det är så att jag har suttit ganska hårt att det är svenskläraren som gör det och den gör det och 
i matten gör man så. Så det är någon slags ramar som vi har suttit fast i. Dels har språket 
försämrats, skulle jag säga, utefter mina ögon. Och då märker man att det måste vi nu jobba 
med ännu mer aktivt, så att säga. (Lärare 1) 

 

5.1.3 Lärarnas förståelse av betydelsen av språkinriktad undervisning 

Alla lärare är övertygade om den stora vikten av att undervisa språkinriktat. De utgår 

dock alla ifrån sina egna definitioner av språkinriktad undervisning. Den stora vikten av 

ett språkutvecklande arbetssätt förklaras dessutom på olika sätt. Lärare 2, 3, 4, 5 och 6 

ser ett språkutvecklande arbetssätt som redskap för att eleverna når kunskapsmålen. 

Samtidigt betonar en del lärare att språkinriktad undervisning hjälper eleverna att känna 

sig trygga och kunniga i ämnet. Lärare 2 och 3 betonar att ett språkutvecklande 

undervisningssätt är av stor vikt för elevernas framtida yrkesliv och deras medvetenhet 

om sitt eget språkbruk. 

Jag tror det är jätteviktigt för att det yrkesval de gör ju sedan kommer ju att kräva mycket 
arbete med ordet. De kommer på ett eller ett annat sätt skriva mycket och läsa mycket 
facktext. Och även de som bli företagare, då handlar det om att kunna göra sitt eget 
presentationsmaterial. Och då ser man att allt för ofta att språket är alldeles för dåligt. På 
något sätt för att bli medveten om sitt språk så att man kan säga det här kan jag inte, här 
måste jag ta hjälp. Så därför behöver man jobba ännu mer med det. (Lärare 2) 

Språket är ju jätteviktigt. Ska du jobba på ett företag och ska du förmedla dig mot kunder 
eller mot dina kollegor, skriftligt eller muntligt. Så jag tror inte att det finns någon genvägen 
utan att öva, skriva, skriva, prata, prata, läsa, läsa, läsa tidningen. (Lärare 3) 

 

Lärare 1 ser samtidigt ett övergripande ansvar för elevernas framtida utveckling och 

betonar även att språket kan påverka hur vi uppfattas som människa.  

Språket är så jätteviktigt. Jag har sagt till eleverna med, det ger en ton på något sätt, om man 
har fördomar eller inte, det ger en ton om du till exempel söker ett jobb eller någonting eller 
skriver ett personligt brev eller vad det nu är, skriver du många stavfel och syftningsfel alltså 
många sådana språkliga saker, så på något sätt, så verkar det så att man inte är lika påläst. 
Alltså det är någonting som gör att man nivåreglerar texten och individen därmed. Så på 
något sätt för att höja individen så måste du höja deras språk. Sedan om du ursprungligen är 
svensk eller inte det har ju viss betydelse men att man liksom utefter individen försöker 
reglera det. Jag tror att man får en annan syn på människor om man har ett korrekt språkbruk 
på något vis. (Lärare 1) 

Lärare 6 betonar vikten av att arbeta språkutvecklande ur ett demokratiskt perspektiv. 

Han strävar mot att skapa samma förutsättningar för alla elever och betonar 

jämlikhetsperspektivet:  
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Det är jätteviktigt eftersom annars så kommer man inte så högt i kunskapskraven, alltså i 
betygen på något vis. Och även ur ett mer idealistiskt, demokratiskt perspektiv att alla ska ju 
faktiskt ha en chans att förstå, om de själva anstränger sig. (Lärare 6) 

 

5.1.4 Lärarnas uppfattning av målet och målgruppen 

Målet med ett språkutvecklande arbetssätt varierar enligt lärarnas olika definitioner av 

språkutvecklande undervisning. De lärare som har en utvidgad definition av 

språkinriktad undervisning som omfattar både en utveckling i fackspråket och i det 

allmänna språkbruket har ett mer övergripande mål med språkinriktad undervisning och 

strävar mot att höja elevernas allmänna språknivå. De lärarna som anser att ett 

språkutvecklande arbetssätt skulle ske inom ämnets ramar med en fokus på fackspråket 

har som mål att öka elevers fackkompetens och inte deras allmänna språkutveckling. 

 

Majoriteten av lärarna är överens om att alla elever tillhör målgruppen för språkinriktad 

undervisning. Några hänvisar till speciella målgrupper såsom elever med ett annat 

modersmål än svenska och killar som enligt de intervjuade lärarna verkar ha större 

språkliga svårigheter. 

I våra ämnen så är det ju alla egentligen. För det är ju alla oavsett om de har höga betyg med 
sig eller om de har bott i Sverige lång eller kort tid, alla är ju nybörjare här. Men sedan är det 
klart att mycket i målgruppen blir ju de som kanske inte kan få stödet hemifrån, på det viset. 
Men för min del blir det ändå mer gruppen som helhet. (lärare 6) 

 

5.1.5 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan konstateras: (1) Alla lärare är medvetna om sitt uppdrag att 

arbeta språkutvecklande i ämnet, de tolkar dock sitt uppdrag på varierande sätt. Många 

fokuserar sin definition av språkinriktad undervisning rent på att bygga upp elevernas  

företagsekonomiska begreppskunskap. Bara två lärare anser att de har ett  tvåfaldigt 

uppdrag att utveckla elevernas fackspråk i ämnet och stödja dem i deras allmänna 

språkutveckling. (2) Lärarnas olika synsätt leder till att deras mål med språkinriktad 

undervisning varierar i stort sett. (3) Det finns en allmän medvetenhet om vikten av att 

arbeta med ämnesspråket. Utgående från sina definitioner av språkinriktad undervisning 

ser lärarna olika skäl bakom vikten av att arbeta språkutvecklande. Lärare som strävar 

mot att förbättra elevernas språkkunskaper i fackspråket och samtidigt vill utveckla 

deras allmänna språkutveckling, betonar inte bara de bättre möjligheterna att nå 

kunskapsmålen utan också de ökade framtidschanserna och den högre jämlikheten bland 
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eleverna i en språkutvecklande undervisningsmiljö. (4) Majoriteten av lärarna anser att 

alla elever är målgruppen för språkinriktad undervisning.  

 

5.2 Lärarnas praktiska arbete och erfarenheter 
I intervjuernas del 2 belyses lärarnas praktiska arbete och erfarenheter med 

språkinriktad undervisning.  

 

5.2.1 Typ av språkliga aktiviteter  

Språkliga aktiviteter kan delas upp i skrivande, läsande och samtalande. Alla lärare 

anger att de arbetar mestadels med att utveckla elevernas skriftliga och muntliga 

språkförmågor, alltså med skrivande och samtalande. En del lärare ger eleverna 

möjligheten att visa sina kunskaper både skriftligt och muntligt och kan därmed 

återkoppla till deras skriftliga och muntliga språkförmåga. Ingen lärare nämner läsning. 

Lärare 2 förklarar varför han inte fokuserar på läsning i sin undervisning. Han 

konstaterar att han och många andra väljer bort läsning för att det kräver mycket energi 

från både lärarnas och elevernas sida att ta sig igenom olika slags facktexter. 

Läsa gör man ju väldigt lite. I alla fall i min undervisning, så läser man väldigt lite. Det 
kanske man skulle bli bättre på. [...]. Och jag tror också att man ofta tar den enkla vägen för 
att eleverna tycker att det är väldigt jobbigt att läsa. Får de en sida att läsa så nästan dör de. 
Då kanske man väljer bort det eller väljer ett annat sätt istället, vilket naturligtvis inte är bra 
för eleverna heller. Så att det blir naturligtvis mycket mer skrivande än vad vi läser. (Lärare 
2) 

 

5.2.2 Individanpassat arbetssätt eller grupparbete 

Alla lärarnas arbete med språkutveckling sker både individuellt och i grupp. Mestadels 

börjar lärarna med en genomgång eller ett samtal i helklass där de samtidigt fokuserar 

på innehåll och språkliga drag. Sedan dyker de in på individen när det är dags att 

återkoppla språkligt till övningar, uppgifter och inlämningar. Lärare 1 förklarar detta 

arbetssätt i undervisningen och handledningen av gymnasiearbeten i företagsekonomi 

på följande sätt: 

I gymnasiearbete var det väldigt mycket så att vi i grupp, hela klassen, gick genom att de här 
rubrikerna ska det vara och varför ska det vara det, vad innehåller det, den delen av stycket så 
att säga, vad är en röd tråd, hur får man låta det snyggt, hur uttrycker man sig, hur uttrycker 
man sig inte, vad är sekretessen liksom, vad får man ta med, allt det där, så rent formalistiskt 
så att säga. Sedan blir det individanpassat när du tittar på just den enskilda individens 
språkbruk såklart. När du får ett skrivet stycke och kan liksom dyka ner i det och förklarar 
och så där. (Lärare 1) 
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5.2.3 Ämnesövergripande arbete 

Fem av sju lärare förklarar att de har erfarenheter med att arbeta ämnesövergripande 

med elevernas språkförmåga. Fyra  lärare beskriver hur de har samarbetat med olika 

svensklärare. 

I företagsekonomi 2 jobbar vi ofta ämnesövergripande när de gör UF företag. Där har vi 
mycket tillsammans med svenskan. Att svenskan hjälper dem med att skriva affärsplaner 
eller årsredovisningar. Och där har vi också en muntlig del. Varje företag redovisar muntligt, 
en gång mitt i terminen ungefär. Och där är svenskläraren med under redovisningen och 
förberedelsen. Och under återkopplingen sedan också. Och de använder det väl i 
svenskkursen också. (Lärare 6) 

Vad vi gör kanske lite mer i vissa tillfällen är att vid muntliga redovisningar, då tittar jag på 
den rent ämnesspecifika kunskapen, men sedan kan jag ha med en svensklärare som bedömer 
momentet i sin kurs som tittar på den muntliga framställningen och hur de använder 
presentationsmaterial. (lärare 5) 

Ja, vi har arbetat ämnesövergripande med olika svensklärare. Vi hade tidigare ett samarbete 
med svenska och företagsekonomi. Svenskläraren gjorde sin bedömning utifrån sin kurs. Så 
han tog uppgifter i företagsekonomi och bedömde dem språkligt. (Lärare 4) 

Men sedan är det bra med ämnesintegration. Vi hade en gång ämnesintegration med 
svenskan. Där skulle de göra en reklamfilm. Där var vi också olika som bedömde och där 
kunde de inte krypa undan. (Lärare 4) 

De flesta lärare ser väldigt positivt på ämnesintegration i samband med elevernas 

språkutveckling. De positiva erfarenheterna grundar sig på att eleverna brukar anstränga 

sig mer när en svensklärare är med under den språkliga återkopplingen och 

bedömningen. Negativa intryck av ämnesövergripande arbeten uppstår bara i samband 

med avstämningssvårigheter mellan olika lärare. Lärare 4, 6 förklarar varför ett 

ämnesintegrerande arbetssätt med svenskämnet ofta är det enda sättet som leder till en 

utveckling i elevernas språkförmåga. Lärare 6 ser problemet främst i elevernas sätt att 

tänka ämnesinriktat. Han säger att eleverna inte fokuserar på språk i ämnet 

företagsekonomi och inte heller märker att ett välutvecklat språk hjälper dem i ämnet. 

Jag tror att de inte tänker språk heller när man förklarar orden. Egentligen hjälper en större 
fokus på språk dem att nå kunskapskraven, men de tänker inte så långt. De tänker inte alls så 
långt. […]. Jag tror att eleverna är väldigt, väldigt ämnesinriktade. Det är samma sak med 
gymnasiearbeten när de ska skriva ”summary” på engelska. Det är nästan så att man måste 
jaga dem för att säga: ”Du kan inte skriva ”I has” eller så. De förväntar sig att 
engelskaläraren säger det. De är väldigt så att de sorterar lärarna i fack. Lärare 6 är ekonomi 
och det han ska titta på. Han ska inte kolla om jag skriver komma eller så. Det är ju synd. 
(Lärare 6) 

Lärare 4 ser skälen för elevernas ämnesinriktade tänkande i elevernas fokusering på det 

som bedöms i ämnet. Hon säger att ”eleverna säger det får du inte bedöma” (lärare 4) 

när läraren återkopplar rent till språket. Elevernas innehållsmässiga bedömningsfokus i 

ämnet leder enligt honom till att de inte anstränger sig språkligt i ämnet 

företagsekonomi om inte en svensklärare är med.  
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Lärare 2 har även erfarenheter av att samarbeta med ett annat ämne än svenska. I ett 

ämnesövergripande projekt med mediaämnet fick eleverna skriva företagsporträtt i olika 

steg som i samarbete med mediaelever illustrerades och gjordes till ett tryckt resultat. På 

det sättet förtydligades textgenren och det skriftliga arbetet förknippades med en kreativ 

process. Lärare 2 beskriver att slutresultatet påverkades på ett positivt sätt. 

Jag tycker att resultatet blev bättre än vad man hade kunnat förvänta sig på det färdiga 
porträttet. Det kan också ha att göra lite med att när de var färdiga då lämnade de det vidare 
till mediaeleverna som gjorde ett tryckt resultat av det. […]…de hade en mottagare som de 
visste inte var jag, som skulle läsa det också. Så det tror jag hjälpte. (Lärare 2) 

 

5.2.4 Praktiskt arbete med begreppsbildning 

Alla intervjuade lärare strävar mot att sätta stort fokus på begreppsbildning i ämnet. De 

betonar att ett viktigt språkligt drag i ämnet företagsekonomi är att språket kännetecknas 

av ett stort antal för eleverna okända ekonomiska begrepp. Det finns även lärare som 

beskriver att de arbetar uteslutande med begreppsbildning i samband med sitt 

språkutvecklande uppdrag. Lärarna arbetar på olika sätt med begreppsbildning i sina 

företagsekonomiklasser. Majoriteten av lärarna stöttar eleverna mycket i 

begreppsinlärningprocessen, förklarar orden på olika sätt, delar ut färdiga begreppslistor 

eller beskriver begrepp på tavlan för att underlätta elevernas begreppsförståelse såsom 

lärare 6 eller lärare 1. De betonar också, liksom lärare 3, att begrepp ingår i nästan alla 

prov: 

Jag jobbar väldigt traditionellt. Jag skriver jättemycket genomgångar på tavlan, […]. I början 
så använde jag bara begreppet i en mening eller så, och sedan förklarade jag det muntligt och 
sedan upptäckte jag de lyssnar inte eller det fastnar inte. Och sedan började vi skriva 
begreppen och  kanske inom parentes det vad man menar med det, en definition eller så. Och 
egentligen snarare att jag försöker att förklara med vanliga ord. Så det är ju ingen definition 
som hade ju hållit i en ekonomisk ordbok eller så direkt utan det blir en oerhört förenklad 
version förstås ju det. Och sedan trycker vi på när de har prov, de här orden och begreppen 
man ska använda. (Lärare 6) 

Jag har haft powerpoints och sedan har vi haft ord för ord så att säga, dels nästan som glosor. 
[…]. Jag har pratat om orden, beskrivit dem, lagt ut på deras classroom text, alltså ordet, dess 
betydelse, sedan har jag använt det, implicerat det liksom, så att säga, i sammanhang och 
använt dem medvetet, uttrycken, när vi ser dem på något sätt efteråt. Och sedan så har det 
varit någon slags test eller prov eller någonting där de har haft begreppsförklaringen och 
specifikt. (Lärare 1) 

Det finns dock också lärare som låter eleverna arbeta rätt självständigt med 

begreppsförklaringar. Eleverna använder begreppen i klassrummet och väljer ut viktiga 

begrepp, men annars får de inget extra stöd. 
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Det man ofta använder på något kapitel man kanske jobbar med, så finns det kanske 10-15 
nyckelbegrepp som de ska översätta och förklara på ett eget sätt. Vad innebär det? Det är 
sådana grundläggande begrepp för varje kapitel då. (Lärare 5) 

De fick bara en lista med begreppen som ingick i varje kapitel, så fick de själva ta reda på, 
vad betyder begreppet, utifrån bokens definition. Och sedan var det begrepp som man hela 
tiden använder i undervisningen, så de får det i sitt sammanhang också. Annars var det ingen 
annan introduktion på begrepp. (Lärare 2) 

Några lärare betonar vikten av att verklighetsförankra begrepp och förklara hur begrepp 

kan kopplas till praktiken. Lärare 3 beskriver detta synsätt: 

Begrepp har vi ju försökt att koppla mycket till praktiken. Elever fick välja ett eget företag 
och sedan så utifrån kursplanen så ska de ju besvara vissa frågeställningar och då innefattas 
ju begreppen och då ska de koppla lite vad man kan göra som ekonom på det jobbet, kanske 
de måste förstå vad det innebär med leverantösreskontra och då ska de inte bara skriva 
ordet, men de ska kunna uttrycka sig och de ska kunna förklara. (lärare 3) 

 

5.2.5 Lärarnas uppfattning av ett positivt förhållningssätt 

En grupp lärare anser det viktigast att lärare själva har en förståelse och medvetenhet för 

den språkliga komplexiteten och därmed kunna inta en förebildsfunktion. Lärarens 

medvetenhet om språkets betydelse, deras noggrannhet i förmedling och användning av 

språket, både i ämnet och i det allmänna språkbruket, betraktar den gruppen lärare som 

positiva förhållningssätt: 

Jag tycker det är viktigt att jag som lärare använder de korrekta begreppen. Så att man tänker 
på det att man verkligen använder de begrepp som borde kunnas, till exempel. Så att man inte 
skriver om dem utan också använder dem regelbundet. Där försöker jag vara rätt så noga med 
språket, både med det talade språket i klassrummet och det jag skriver. Jag vill vara någon 
slags förebild. (Lärare 2) 

 […] Och sedan att man själv är medveten. Det är inte alltid så, för att det kräver att man själv 
sätter sig in i stoffet väldigt mycket. (Lärare 6) 

Tydlighet och att vara noga med språket, det är viktigt. Och sedan signaliserar jag när jag 
skriver uppgifter att jag har ett bra språk också. (Lärare 3) 

En annan grupp betonar att lärarens viktigaste förhållningssätt består i att föra en 

kontinuerlig dialog med eleverna. I det sammanhanget beskrivs också hur avgörande det 

är att bygga upp ett förtroende i lärar-elev-relationen.  

Jag pratar med eleverna. Att eleverna är så pass öppna så att man går runt och lyssnar när de 
pratar med varandra. […] Så att man hela tiden kan gå runt. Och då kan man ju också stämma 
av. Har de förstått det, har de inte förstått det. Och det blir ett mer naturligt sätt för dem att 
bara fråga mig när jag står bredvid dem istället för att räcka upp handen i klassrummet. 
(Lärare 6) 

Jag återkopplar mycket alltså hela tiden och försöker hålla den kommunikativa kontakten 
med alla. Sedan är det en stor klass då är det svårare, men inte omöjligt. Att hela tiden inge 
förtroende. Alltså om jag bygger förtroende, då kan jag bygga upp en förtrogenhet hos dem.  
Så att vi har ett samspel. En fråga ska aldrig vara dum så att den inte ställs. (Lärare 7) 
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Några få lärare hävdar att det krävs att läraren ger eleverna mer tid för att främja deras 

språkutveckling. Oftast är det enligt deras uppfattning nödvändigt att gå ner i tempot 

och upprepa stoffet flera gånger så att alla elever har en chans att förstå. 

Mitt förhållningssätt är det att jag alltid har varit väldigt noggran med att alla elever är med. 
Ingen ska lämnas utanför. Inte hoppa över, inte negligera. Jag har alltid vara tydlig att jag vill 
ha alla med mig. Och vänta, invänta, ge dem tid och invänta. Jag har en känsla av att man ger 
eleverna inte tillräcklig med tid. (Lärare 7) 

Att samarbeta med andra, såsom kollegor, föräldrar och externa, anses också vara 

relevant för elevernas språkutveckling. En del lärare betonar dessutom att en 

verklighetsförankring av fackspråket gynnar elevernas språkutveckling. Bland annat 

anser de att studiebesök på olika företag, föredrag från olika företagsrepresentanter och 

framförallt startandet av egna företag inom ramen av UF-företagande stöttar eleverna i 

att anamma ett nytt fackspråk. 

 
5.2.6 Svårigheter och hinder enligt lärarnas uppfattning 

Fem av sju lärare hävdar att tidsproblematiken formar det största hindret i arbetet med 

språkutveckling. Ur intervjuerna framgår att många av lärarna uppfattar att 

kursinnehållets omfattning är så stor att det inte finns mycket tid kvar för att undervisa 

språkinriktat. Majoriteten av lärarna håller med lärare 7. 

Jag tror att det största hindret är tiden egentligen. Om man nu ska ta det som är konkret, ska 
du utveckla då tar det längre tid. Och med längre tid kan du räkna med att det du har 
förväntat dig att hinna med i kursen, det gör du inte. Men du får ett mycket bättre utfall. För 
att det de lär sig, det lär de sig och det kan de. Istället för att gå igenom en jävla massa, och så 
kan de ingenting ordentligt. Där är skillnaden. För att det här tar tid. Men jag tror att genom 
den här tiden får du ett bättre slutresultat ändå. (Lärare 7) 

Två lärare beskriver hinder och svårigheter i att arbeta språkutvecklande vilket 

resulterar ur elevernas förhållningssätt. Lärare 1 betonar att det ofta är elevernas intresse 

eller ointresse att utveckla sig språkmässigt som påverkar arbetet med 

språkutvecklingen positivt eller negativt. Lärare 6 ser hindret inte i elevernas ointresse 

utan i deras ämnesinriktade tänkande. Många av eleverna separerar ämnena väldigt 

tydligt enligt denna lärares uppfattning och tänker därmed inte på språk i ämnet 

företagsekonomi. Det leder till att de inte förstår att en utveckling i deras språkliga 

förmågor kan hjälpa dem i att uppnå kunskapskraven i företagsekonomi. 

Sedan är det också elevernas intresse. En del svarar ju, ungefär om man pratar om 
stavningen: Men jag har ju T9 på telefon, så har jag ett stavningsprogram på datorn, då 
behöver jag inte ens stava. […] eller liksom jag ska aldrig mer skriva en text, jag slutar 
skolan. Det är svårt att nå vissa, de vill ju faktiskt inte. Det är svårt att få dem att tycka det är 
intressant. De vill ju inte dra nyttan ur ett bra språkbruk. (Lärare 1) 

Jag tror inte alls att de tänker språk i företagsekonomi. Jag tror att de inte tänker språk heller 
när man förklarar orden. Egentligen hjälper en större fokus på språket dem att nå 
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kunskapskraven, men de tänker inte så långt. De tänker inte alls så långt. Och de är inte alltid 
jätteglada för det här att jobba ämnesövergripande för att de tycker ju ibland att de bedöms 
två gånger istället. Det kräver ju mycket av dem. (Lärare 6) 

Att hinder och svårigheter kan resultera ur lärarens förhållningssätt tycker både lärare 2 

och lärare 6. Lärare 2 konstaterar att han och många andra lärare inte uppfattar 

språkutveckling som sitt specialområde vilket leder till att de känner sig otrygga i att 

förmedla språklig feedback. Lärare 2 hävdar alltså att den uppfattade språkliga 

kunskapsnivån hos läraren påverkar om eller hur mycket en lärare arbetar språkinriktat i 

ämnet. Lärare 6 konstaterar att lärarnas omedvetenhet om språkliga problem och om hur 

man, rent praktiskt, kan arbeta språkutvecklande ofta leder till att det språkliga 

uppdraget inte utförs. En medvetenhet om vanliga språkliga problem kan enligt denna 

lärare främjas genom vissa administrativa förutsättningar. Om de förutsättningarna inte 

uppfylls är det mer vanligt att  problem uppstår. 

Det är väl osäkerheten, att man känner att det här det är inte mitt specialområde, eller så, det 
ingår inte i min utbildning när jag jobbar med språket, utan det gör man för att man är så 
irriterad att språket är så dåligt. (Lärare 2) 

Och sedan att man själv är medveten. Det är inte alltid så, för att det kräver att man själv 
sätter sig in i stoffet väldigt mycket. Och även att man säger rent administrativt att man får ha 
samma kurser flera gånger. Då märker man att de fyra uppgifterna här då kommer de att 
frågar. Och det här ordet förstår de aldrig. Och även det att man får lite kontinuitet i sitt 
arbete underlättar ju det. (Lärare 6) 

 

5.2.7 Användning av didaktiska modeller 

Endast lärare 2 känner till en didaktisk modell för det språkutvecklande arbete. Lärare 2 

har samtidigt arbetat praktiskt med cirkelmodellen. En arbetsgrupp på denna lärares 

skola berättade för sina kollegor om cirkelmodellen. Det var utgångspunkten för ett 

ämnesövergripande arbete mellan företagsekonomi och kursen ”media , samhälle och 

kommunikation”: Eleverna i kursen företagsekonomi 2 hade som uppgift att skriva ett 

företagarporträtt av en valfri företagare med utländsk härkomst. I en inledande fas 

försökte klassen tillsammans med sin ekonomilärare i ett samtal att ta reda på stildrag 

som kännetecknar ett företagarporträtt. Eleverna skrev ner vad de tänkte som ingick i ett 

gemensamt delat dokument. Sedan läste de tillsammans olika beskrivningar av 

företagare i ekonomitidningar för att hitta andra kännetecken av ett företagarporträtt 

som man hade missat. Därefter skrev de i helklass ett gemensamt företagarporträtt om 

Bill Gates och Steve Jobbs. Under det gemensamma skrivandet försökte eleverna ställa 

sig bland annat följande frågor: Är det här ett spännande projekt? Skulle vi vilja läsa 

det? Vilka olika delar ingår i ett företagarporträtt? Hur skriver man t. ex. en ingress? 
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Därefter gick eleverna ut på stan och intervjuade olika företagare. Nästa steg var att 

eleverna, efter de hade skrivit porträtten färdigt, bytte porträtten med en annan grupp. 

Utifrån färdiga kriterier i form av checklistor bedömde de sina kamraters arbeten. Till 

sist lämnade eleverna det färdiga resultatet till mediaeleverna som gjorde ett tryckt 

resultat. 

 

Läraren 2 var nöjd med slutresultatet av de flesta elevarbeten och kan också tänka sig att 

arbeta med cirkelmodellen i framtiden: 

Jag tror att resultatet blev bättre än om jag inte hade använt cirkelmodellen. […]. Det 
skriftliga  arbetet, alltså slutresultatet som de lämnade in höll en högre kvalité, både språkligt 
och stavningsmässigt än om de bara hade skrivit ner det. Det kan jag säga för att jag hade fått 
från samma elever en uppgift innan där de hade skrivit ett par sidor där jag på något sätt fick 
en känsla av vad de har för typ av språk. Sedan kunde jag känna att det blev mer 
professionellt när vi hade jobbat efter cirkelmodellen. Det kan också vara så för att det var en 
text som vi bearbetade i olika steg. Jag kan absolut tänka mig att jobba vidare med 
cirkelmodellen eller använda den en gång till. (Lärare 2) 

Läraren 2 har också ett förändringsförslag: I framtiden skulle han vilja lägga mer tid på 

de inledande delarna innan eleverna börjar skriva sina porträtt: 

Själva första delen med att ta reda på vad som ingår i ett porträtt, läsa andra artiklar och 
skriva sedan gemensamt, det blev inte så bra som vi alla hade hoppats. Det kanske var jag 
som hade lite för höga förväntningar också. […]. Jag skulle vilja lägga mer tid på de 
inledande delarna. Just på den delen där man läser liknande texter, vad kännetecknar den 
texten, de bitarna. För att där kände jag att det blev lite stressat. (Lärare 2) 

 
5.2.8 Sammanfattning 

Sammanfattningsvist kan i samband med de intervjuade lärarnas praktiska arbete 

konstateras: (1) I lärarnas praktiska arbete läggs störst vikt vid muntliga och skriftliga 

aktiviteter, mindre på läsning. (2) Det ämnesövergripande arbetet har stor betydelse i det 

praktiska arbetet. (3) Alla lärare arbetar praktiskt med begreppsbildning, men på olika 

sätt. (4) De intervjuade lärarna har olika synsätt på positiva förhållningssätt i samband 

med språkinriktad undervisning, men de flesta anser att det är viktigt att vara medveten 

om språkets betydelse, att inta en förebildsfunktion och att föra en kontinuerlig dialog 

med eleverna. (5) Tiden anses som störst hinder för det språkliga uppdraget. (6) Endast 

en av sju lärare har använt en didaktisk modell som främjar ett språkutvecklande 

förhållningssätt. 

 

5.3 Lärarnas reflektioner  och konkreta förbättringsförslag 
Del tre av intervjun fokuserar på lärarnas reflektioner och idéer kring det framtida 

arbetet med språkinriktad undervisning och konkreta förbättringsförslag. 
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5.3.1  Reflektioner med fokus på att förbättra det framtida arbetet 

De intervjuade lärarna reflekterar i första hand kring de följande punkterna: (1) 

bedömning av språkliga kunskaper, (2) skolutbildningsstruktur och dess konsekvenser 

för det språkliga uppdraget, (3) brister i det praktiska arbetet, som skulle åtgärdas och 

(4) betydelse av de olika språkliga delmomenten (skriva, läsa, samtala). 

Sammanfattningsvis reflekterar lärarna alltså över brister som gäller att lösas för att 

förbättra det framtida arbetet med elevernas språkutveckling i ämnet företagsekonomi. 

En lösning av de beskrivna problemområden skulle enligt intervjupersonerna skapa 

bättre förutsättningar för det språkutvecklande arbete i ämnet. 

 

(1) Ett stort antal lärare reflekterar över sambandet mellan bedömningen i ämnet och det 

språkutvecklande arbete. Många lärare hävdar att det är svårt att arbeta 

språkutvecklande om elevens allmänna språkbruk inte bedöms i ämnet. Lärare 3 frågar 

sig: ”Varför ska jag lägga tid på någonting som inte bedöms?” (lärare 3). Lärare 2 

betonar att arbetet med affärsspråk bland annat inte ingår i kursens innehåll. 

Begreppsförståelse ingår och är en del av kunskapskraven, men här tycker både lärare 2 

och lärare 6 att bedömningskriterierna  (att redogöra översiktligt, utförligt eller utförligt 

och nyanserat) är väldigt otydliga och är mer ett hinder än ett stöd i det 

begreppsutvecklande arbetet. 

  

(2) Flera lärare reflekterar över skolutbildningens struktur och betonar att både den 

ämnesmässiga uppdelningen och omfattningen av kursernas innehåll hindrar det 

språkutvecklande arbetet. Den ämnesmässiga indelningen har också fastnat i elevers 

tänkande och därmed är elever oftast de största förespråkarna av en klar skillnad mellan 

svenskämnet och företagsekonomiämnet. Det för med sig att de vill att deras språk 

endast bedöms av svenskläraren. En annan punkt lärare reflekterar över är den stora 

omfattningen av kursernas innehåll vilken leder till en stor tidsbrist. Lärare 2 betonar att 

tidsbristen i olika slags skriftliga uppgifter leder till att ”det handlar ju mer om 

producera än om att reflektera” i skriftliga uppgifter. Så ser också lärare 6 och 7 det. 

Lärare 7 konstaterar att man får lägga mer tid på vissa ämnesområden:  

Jag tycker att skolan har pressats ihop så mycket att det inte finns någon möjlighet att 
genomföra allting på det sättet som skulle vara önskvärt. Det finns inte ork, det finns inte tid, 
som jag ser det. […]. Jag för min personliga del, så uppehåller jag mig mer vid vissa avsnitt 
än andra. Det kan jag nog säga. För att jag vill att de ska vara förberedda 1) för sitt UF-arbete 
2) för att eventuellt bli entreprenör. (Lärare 7) 
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(3) I det praktiska arbetet måste eleverna motiveras att utveckla sitt språk och lärare 

övertygas att använda ett av de viktigaste verktygen i lärandet: återkopplingen. I den 

nuvarande undervisningen ser eleverna ofta inte meningen och chansen i att utveckla sitt 

språk vidare: 

Men de (eleverna) är också så, när de har lämnat in en uppgift för att de är klara med den, då 
vill de inte ens titta på vad de har för rättningar, så att det är lite svårt. Gymnasiearbete, då är 
det lite lättare för att då får de det tillbaka och sedan ska de lämna in. (Lärare 2) 

Eleverna måste alltså övertygas av nyttan att utveckla sitt språk vidare. Det ska också 

vara möjligt att återinlämna uppgiften. Lärarna måste motiveras att återkoppla 

upprepade gånger till elevernas språkliga färdigheter. Återkopplingen måste enligt 

lärare 6 både ske mellan lärare och elev och mellan eleverna. En snabbare och oftare 

återkommande feedback är också önskvärd, säger lärare 6. En kontinuerlig dialog med 

eleven eller en kontinuerlig observation av elevens kunskapsnivå i klassrummet 

möjliggör det att läraren direkt ser vilken språklig kunskapsnivå eleven har. Oftast sker 

återkopplingen bara sällan, så att eleven inte uppfattar att de erhåller språklig 

återkoppling i kursen, säger lärare 6: 

Om man hade fått en snabbare feedback, då behöver jag inte vänta till provet vecka 41 för att 
se om de har förstått det, om de kan använda begreppet korrekt, då hade man direkt i 
klassrumssituationen kunnat höra hur de pratade med varandra och löste uppgifter 
tillsammans eller så. (Lärare 6) 

Så den återkopplingen får de kanske också. Däremot kan jag säga att det gör vi ju sällan. Så 
återkopplingen blir ju mindre utförligt. Så det är ju inte säkert att eleven uppfattar att den får 
en återkoppling på språket. För att eleven frågar: Vilket betyg fick jag? Eller vilken nivå 
nådde jag. Så jag tror inte att eleven uppfattar, jag lärare 6 sa ju att mitt språk kunde 
utvecklas eller att jag skulle använda begreppen eller tolkar det tror jag inte att de uppfattar 
direkt. (Lärare 6) 

En ytterligare reflektion i samband med det praktiska arbetet berör frågan om elevernas 

självständighet i lärandeprocessen. Lärare 6 hävdar att det erfordras en balans mellan 

det självständiga och det gemensamma arbetet mellan elever och lärare. Språket i ämnet 

företagsekonomi är mestadels ett nytt språk för alla elever i årskurs 1 vilket gör det ännu 

mer nödvändigt att eleverna i mer lärarstyrda lektioner lär sig grunden i språket innan de 

kan arbeta vidare självständigt. Han förklarar sitt synsätt på följande sätt: 

Det behövs också en balans mellan det självständiga arbete och lärarledda lektioner. Det är 
klart att eleverna i årskurs 1 får ju mycket mindre självständighet än de som läser en 
fördjupningskurs i redovisning i trean. Det klart att man anpassar sig också till eleverna. Men 
just att man släpper dem helt fritt det tror jag inte att det fungerar riktigt bra. Jag tro att de 
allra flesta mår bra när de får det förklarat. Det vill man själv när man gör en arbetsuppgift, 
då vill man veta vad är tanken vad vill vi uppnå med detta. (Lärare 6) 
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(4) Olika lärare reflekterar också över betydelsen av de olika språkliga delmomenten 

(skriva, läsa, samtala). Lärarna 1 och 2 konstaterar att mycket fokus läggs på skrivandet 

i det nuvarande arbetet på gymnasieskolan. Lärare 1 och 6 betonar vikten av att ge 

läsandet och samtalandet mer betydelse i undervisningen. Mänga lärare betonar att de 

arbetar muntligt i entreprenörskap där eleverna håller presentationer om sitt UF eller 

tränar säljtekniker, men inget exempel ges ur ämnet företagsekonomi. Ingen lärare 

under hela intervjuprocessen nämner ett undervisningsexempel som visar att hon har 

arbetat språkutvecklande med läsandet. 

 

5.3.2 Konkreta förbättringsförslag för det framtida arbete 

De intervjuade lärarna ger konkreta förbättringsförslag i fem olika områden. De olika 

förslagen syftar till att (1) verklighetsförankra det ekonomiska språkbruket, (2) öka 

samarbetet med kollegor, (3) utveckla lärarnas kompetenser och (4) förbättra arbetet 

med de olika språkliga delmomenten. 

 

Lärare 4 och 1 ger konkreta förslag för att förbättra verklighetsförankringen av det 

ekonomiska fackspråket. De föreslår att öka antalet studiebesök och bjuda in mer 

gästföreläsare så att eleverna får flera kontakter med affärsspråket. 

Vi behövde bygga upp en bank med föreläsare. Vi har gjort det tidigare men det är inte 
speciellt ofta vi gör detta. Så där kan vi bli bättre på, att boka in flera gästföreläsare. Antingen 
att de kommer hit eller att vi går ut till dem. Den 27/9 har vi en föreläsare. Så han kan kanske 
förklarar på ett annat sätt. (Lärare 4) 

Det är, så tänker jag, att vi behöver låta dem lyssna på proffs så att säga, försöka bjuda hit 
andra företagare som ska presentera för att få en liten bild av vad egentligen förväntas och 
hur man kan göra för att presentera sitt företag. (Lärare 1) 

I samband med språkets verklighetsförankring föreslår lärare 5 att eleverna erbjuds 

möjligheten att genomför en praktik i ett valfritt företag. Han har själv på sin skola 

ordnat ett sådant projekt och rekommenderar starkt att andra skolor gör likadant. 

Det är så att vi har praktikplatser för eleverna. Vi brukar göra så att i årskurs 1 så får de göra 
en företagspresentation, då jobbar de tillsammans. Så får de själva kontakta ett företag. 
(Lärare 5) 

Majoriteten av intervjupersonerna hävdar att samarbetet med kollegor skulle utökas för 

att kunna garantera en bättre kvalité av språkinriktad undervisning. Lärare 1 uttrycker 

sin önskan för det framtida arbetet på följande sätt: 

Det som jag verkligen vill är att vi förstår att vi tillsammans ska lära eleverna, så att man inte 
slänger det till engelskläraren, svenskläraren, tyskläraren utan att man på något sätt inser att 
vi är ett team som tillsammans ska jobba för att få eleverna att bli sitt bästa eller duktigaste 
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jag. Jag tycker det är viktigt att man förstår att vi är en liten del av den här individens 
utveckling och vi måste jobba tillsammans med det. (Lärare 1) 

Det föreslås rent konkret att arbeta mer över ämnesgränserna och att utöka utbyten med 

ämneskollegorna om det språkutvecklande arbetet. Fyra lärare anser att en bra väg mot 

en bättre kvalité av den språkutvecklande undervisning är att arbeta mer över 

ämnesgränserna. Lärare 2 förslår att en språklärare skulle vara med i varje arbetsrum för 

att underlätta samarbetet.  Lärare 6 hävdar att utbyten med ämneskollegor är lika viktiga 

när samsynen saknas i det nuvarande arbetet. Han konstaterar:  

Jag tror att det är jättestora skillnader. Genom att ekonomiämnen är så små på skolan, så tror 
jag att varje skola och nästan varje lärare, tror jag, gör precis som han själv vill här. Och det 
hör man bland eleverna också att, där får vi bara läsa boken och där får vi det här förklarat. 
[…]. Så jag tro att en ökad samsyn och ett ökat samtal om det hade varit bra. Just för att ska 
vara mer likvärdigt för eleverna. (Lärare 6) 

Nästan alla lärare är överens om att de behöver utveckla sina kompetenser inom 

spåkinriktad undervisning. Lärarna önskar en tydligare anknytning till det som 

diskuteras i forskningen, samtidigt som de kräver information om mer strukturerade 

arbetssätt och om didaktiska modeller för det språkutvecklande arbetet. Samtidigt 

betonas att kompetensutbildningen inte behöver vara av extern karaktär utan kan ske 

genom ett ökat kollegialt utbyte på samma skola. Lärare 4 och 6 beskriver sin 

personliga önskan på fortbildning på följande sätt: 

I    Vilken slags kunskap anser du att du behöver? 

L6 Just kanske arbetssätt. Mer strukturerade arbetssätt. Kanske mer strukturerat hur man 
återkopplar, hur man bekräftar att eleverna verkligen har förstått det, eller något att man 
ville att de skulle göra. Och även, alltså, läsa in sig på forskningen så att man får lite 
belägg för vad som fungerar och inte. Nu får man utgå mycket från sig själv. […]. Själv 
hade jag velat att ha en skriftlig sammanfattning som jag kan sitta och titta på samtidigt 
som jag gör uppgifterna, då gör jag en sådan. […]. Så det är en nackdel om man gör det 
från eget huvud, så blir det vad man själv tycker. Det hade varit spännande att liksom få 
inblick i det. (Lärare 6) 

L4 Utbildning i didaktiska modeller för att hjälpa elever med språkliga svårigheter. Några är 
jätteduktiga, men vissa är svagare än andra. Och sedan kan jag ta hjälp av mina kollegor, 
både ekonomi- och svenskläraren. (Lärare 4) 

I samband med det praktiska arbetet med olika språkliga delmoment ges ett antal olika 

förslag: Lärare 1 betonar att det är viktigt att öka betydelsen av samtalandet och föreslår 

ett arbete med språklig utveckling i mindre grupper för att bygga upp självförtroendet så 

att eleverna vågar samtala i grupp. Lärare 2 föreslår att återinföra 

undervisningsmomentet ”affärsbrev”  som en fast beståndsdel i läroplanen för 

ekonomiprogrammet. På det sättet tror lärare 2 att affärsspråkets betydelse kan ökas, 

åtminstone i det skriftliga. Lärare 7 betonar vikten av att träna eleverna i studieteknik. 
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En bättre studieteknik, hävdar lärare 7, ger eleverna mer struktur i sin inlärning och 

skapar utrymme för att fokusera mer på språket i alla delmoment. 

 

5.3.3 Sammanfattning 

De intervjuade lärarna reflekterar i första hand om följande aspekter av det 

språkutvecklande arbetet: bedömning av språkliga kunskaper, skolutbildningsstruktur 

och dess konsekvenser för det språkliga uppdraget, brister i det praktiska arbetet som 

skulle åtgärdas och betydelsen av de olika språkliga delmomenten. Det viktigaste 

konkreta förslaget som lärarna kan sammanfattas på följande sätt: Samarbetet med 

kollegor ska förbättras genom att arbeta mer ämnesintegrerat och genom att utöka 

utbyten med ämneskollegor. En kompetensutveckling som fokuserar på mer 

strukturerade arbetssätt, tydligare anknytning till existerande forskning och 

användningen av didaktiska modeller som främjar språkutveckling anses vara av 

avgörande betydelse för att lyfta det språkutvecklande arbetet till en ny nivå. 
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6 Diskussion 
I följande avsnitt diskuteras och analyseras arbetets resultat. Samtidigt sätts resultatet i 

samband med den tidigare beskrivna teoretiska referensramen. En metoddiskussion ger 

ytterligare information om resultatets användbarhet. Slutresultatets viktigaste 

implikationer sammanfattas (6.5). Arbetet avslutas med förslag på fortsatt forskning. 

 

6.1 Resultatsammanfattning 
I en intervjustudie med sju behöriga lärare i företagsekonomi undersöktes följande 

frågeställningar: 

1. 	  På vilket sätt är lärare i företagsekonomi medvetna om sitt språkutvecklande 

uppdrag och vilken förståelse och definition har de av språkinriktad 

undervisning? 

2. Hur arbetar lärare i praktiken med sitt språkutvecklande uppdrag i ämnet 

företagsekonomi?  

3. Under vilka förutsättningar kan lärarna förbättra sitt nuvarande arbetssätt och 

bättre främja elevernas språkutveckling? 

 

Resultaten som framkom i samband med ekonomilärarnas medvetenhet om det 

språkliga uppdraget och deras förståelse och definition om detsamma är följande: De 

intervjuade lärarna är medvetna om att de har ett språkutvecklande uppdrag. Det finns 

dock ingen samsyn om vad detta uppdrag verkligen innebär.  

 

I praktiken arbetar de intervjuade ekonomilärarna på olika sätt och har endast lite 

samsyn om vilket förhållningssätt lärarna skulle anta för att främja elevernas 

språkutveckling i företagsekonomi. De har endast få gemensamheter i sitt praktiska 

arbetssätt: Lärarna fokuserar mestadels på skriftliga språkutvecklande aktiviteter och de 

är överens om vikten av att arbeta med begreppsbildning i företagsekonomi. Samtidigt 

strävar de mot att arbeta över ämnesgränserna, för att de är övertygade om att det 

ämnesövergripande arbetet främjar språkutvecklingen. Alla utom en lärare har aldrig 

använt didaktiska modeller, såsom cirkelmodellen eller SIOP-modellen i praktiken.  

 

Lärarna har olika förslag för det framtida arbetet med sitt språkutvecklande uppdrag i 

företagsekonomi. De intervjuade lärarna önskar mer samarbete med ämneskollegor och 
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över ämnesgränser. De betonar vikten av att kunna bygga ut sina kompetenser och 

önskar en kompetensutveckling som fokuserar på mer strukturerade arbetssätt, tydligare 

anknytning till existerade forskning och användning av didaktiska modeller som främjar 

språkutveckling. Samtidigt reflekterar lärarna mycket om bedömningen av språkliga 

prestationer och om skolutbildningens struktur i samband med språkinriktad 

undervisning. De flesta lärare ser hinder i skolans tydliga ämnesindelning och 

tidspressen som resultat av ett omfattande ämnesinnehåll i de ekonomiska kurserna.  

 

6.2 Referensram för diskussionen 
Diskussionen utgår ifrån den teoretiska referensramen som har definierats i kapitel 2 

och styrdokumentens formuleringar (se 1.2). Syftet med detta kapitel är att diskutera 

intervjuresultaten utgående från teoretiska aspekter och styrdokumenten. I kapitel 6.3.1 

analyseras lärarnas definitioner och lärarnas medvetenhet om det språkutvecklande 

uppdraget utifrån styrdokumenten och teorin. I avsnitt 6.3.2 analyseras lärarnas 

praktiska arbete utifrån teoretiska perpektiv och styrdokumenten. Utgående från 

skillnaden mellan teorin och praktiken analyseras och diskuteras i 6.3.4 lärarnas förslag 

för det framtida arbetet med språkutveckling i företagsekonomi. 

 
Figur 8  Analysmodell 
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6.3 Resultatdiskussion 
Följande avsnitt har disponerats för att diskutera och tolka lärarnas svar. 

Utgångspunkten för diskussionen är litteraturens och styrdokumentens perspektiv. 

 

6.3.1 Lärarnas definition av och medvetenhet om språkinriktad undervisning 

Enligt litteraturen innebär språkinriktad undervisning ett dubbelt uppdrag för lärarna. 

Lärarna ska inte bara stötta eleverna i att nå ämnesmålen utan ska samtidigt främja deras 

allmänna språkutveckling. Hajer & Meestringa (2014, s. 14) som står för den i 

litteraturen framträdande definitionen av språkinriktad undervisning definierar det här 

arbetssättet på följande sätt: 

Språkinriktad undervisning inom alla ämnen är en didaktik där såväl de ämnesmässiga målen 
och språkfärdighetsmålen är explicita. Undervisningen mot dessa mål är kontextrik, full av 
rika möjligheter till interaktion och innehåller språklig stöttning. (Hajer & Meestringa 2014, 
s. 14) 

Dessutom förklarar Stehagen (2014, s. 23) att de olika språkliga aktiviteterna ska täcka 

alla språkliga delmoment, alltså skrivande, läsande och samtalande. På det sättet kan 

den språkliga undervisningen erbjuda ett rikt och varierat språkligt inflöde. Om vi nu (4 

litteraturens förståelse av språkinriktad undervisning med de intervjuade lärarnas 

uppfattning kan konstateras en stor avvikelse mellan lärarnas och litteraturens 

definitioner av språkinriktad undervisning. De flesta lärarna har en reducerad bild av 

vad språkinriktad undervisning innebär. Majoriteten av de intervjuade lärarna ser 

språkinriktad undervisning endast som verktyg för att främja elevernas kunskapsnivå i 

ämnet företagsekonomi. Det leder till att en stor andel lärare fokuserar mestadels på det 

ämnestypiska språkinnehållet såsom företagsekonomiska termer och begrepp som 

samtidigt formar en del av ämnesinnehållet och ingår i kunskapskraven av de olika 

företagsekonomiska ämnena. Litteraturen å andra sidan betonar vikten av att arbeta 

språkutvecklande för att nå en högre allmän språknivå som hjälper eleverna att nå målen 

även i andra ämnen (Hajer & Meestringa, 2014, s. 14). Bara två lärare anser att de har 

ett tvåfaldigt uppdrag att utveckla elevernas kunskaper i ämnesspråket och stötta dem i 

deras allmänna språkbruk. Båda lärare arbetar på samma skola och har gått olika 

skolinterna utbildningar med syftet att förbättra elevernas språknivå i alla ämnen. 

Samtidigt betonar båda lärare att utbildningen har stött dem i att utveckla en bredare 

förståelse för vad språkinriktad undervisning innebär. Man kan alltså konstatera att en 

utbildning kan vara en åtgärd för att öka lärarnas förståelse för språkinriktad 

undervisning. Det betonar också litteraturen (Hajer & Meestringa, 2014, s. 197; 
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Skolverket, 2012a, s. 133f). En utbildning om språkinriktad undervisning kan öka 

medvetenheten om vad språkinriktad undervisning innebär och samtidigt öka betydelsen 

av de olika språkliga momenten. På det sättet skapas samsyn om det språkutvecklande 

uppdraget. Litteraturen betonar betydelsen av att utbilda lärare och ge de verktyg för att 

stötta elevernas läsande, samtalande och skrivande, såsom litteraturen (Hajer & 

Meestringa, 2014; Gibbons, 2010; Stehagen 2014) föreslår.  

 

För att det råder så stor oenighet om vad det språkutvecklande uppdraget innebär är det 

av avgörande betydelse att lärarna får en tydlig referensram för det språkutvecklande 

arbetet (Löthagen, Lundenmark & Modigh, 2008, s. 131). Frågan är varför lärarna inte 

är överens om vad språkinriktad undervisning betyder. I gymnasieskolans läroplan 

betonas i den första delen (skolans värdegrund och uppdrag) att ”det svenska språket 

ska befästas genom undervisningen i många av skolans ämnen” (Skolverket, 2011b, s. 

5). En sådan definition kan leda till en missuppfattning om det språkutvecklande 

uppdraget. Frågorna som uppstår är: Varför står det ”många ämnen” och inte ”alla 

ämnen”. Vad betyder det att ”befästa ett språk”? Räcker det eventuellt redan med att 

bygga ut elevernas ordkunskap och fokusera på ämnesbegrepp och ämnestermer? 

Befästs det svenska språket automatiskt genom ämnesundervisningen eller behöver 

lärare främja den här processen? Grundskolans läroplan Lgr 11 uttrycker lärarnas 

uppdrag på ett tydligare sätt: “Läraren ska organisera och genomföra arbetet så att 

eleven […] får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling (Skolverket, 2011a, 

s.14). Ur grundskolans läroplan framgår tydligt att alla lärare har ett språkligt uppdrag 

att stödja eleverna i sin allmänna språkutveckling. Det betonas även att lärarnas uppdrag 

inte endast handlar om läsandet och skrivandet utan också om samtalandet, d. v. s. om 

elevernas kommunikativa utveckling. En möjlighet att förtydliga lärarnas uppdrag är att 

ge lärarna konkreta beskrivningar i styrdokumenten av vad deras språkliga uppdrag 

innebär. Elevernas språklig utveckling är inte färdig i slutet av årskurs nio. Att använda 

grundskolans definition också i gymnasieskolans läroplan kan vara ett första steg att 

förtydliga lärarnas uppdrag och främja en större medvetenhet om detsamma. Ett 

ytterligare steg mot att konkretisera lärarnas uppdrag kan möjligtvis tas genom att införa 

konkreta språkliga mål i varje ämne. De existerande målen i kursplanerna för de 

företagsekonomiska ämnena fokuserar huvudsakligen på begreppskunskap och inte på 

alla språkliga drag (Skolverket, 2011c, s.1f). Det kan vara anledningen till att de 

intervjuade lärarna sätter stort fokus på begreppskunskap och lite fokus på läsandet och 
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skrivandet av ekonomiska texter eller samtalande om ekonomiska förhållanden. En 

integrering av språkliga kursmål i läroplanen och en konkretisering av det övergripande 

uppdraget kan ses som en möjlighet till att öka betydelsen av språkinriktad 

undervisning. 

 

Det framgår av intervjuerna (se s. 42 ) att några lärare är medvetna om att samsynen om 

det språkutvecklande uppdraget saknas. Samtidigt betonar intervjupersonerna 

betydelsen av ett bättre samarbete mellan ämneskollegorna för att i team kunna 

konkretisera det språkliga uppdraget. Här stämmer de överens med litteraturen som 

tydligt hänvisar till vikten av samverkan kring språkinriktad undervisning (Hajer & 

Meestringa 2014, s. 197). Hajer & Meestringa (2014, s. 197) utgår bland annat ifrån att 

teorin om språkinriktad undervisning ska länkas direkt till praktiken. Litteraturen 

föreslår bland annat regelbundna utbyten, observationer av andra lärares lektioner, egen 

utveckling inom skolans ramar och språkutvecklande bidrag utifrån, som syftar till att 

utveckla skolans språkutvecklande praktik (Hajer & Meestringa, 2014, s. 197). En 

början till att utveckla en högre grad av samsyn kring det språkutvecklande uppdraget är 

att alla lärare verkar överens om vilken målgrupp de har för sitt språkutvecklande 

arbete. De intervjuade lärarnas syn på målgruppen stämmer överens med litteraturens 

definition av målgruppen enligt Axelsson (2009, s. 150) och Hyltenstam (2007, s. 51f). 

De är medvetna om att det är alla elevers språk som behöver utvecklas. Hur de ska tolka 

det språkutvecklande arbetet och vilka skäl det finns bakom att arbeta med språk i alla 

ämnen behöver lärarna dock komma överens om. Några intervjupersoner har sökt hjälp 

hos en svensklärare. Två betonar även att det är av fördel att dela rum med en 

svensklärare. Skolverket betonar också att språklärare kan vara kunskapsbärare av ett 

språkutvecklande arbetssätt (Skolverket, 2012a, s. 134). Språkundervisning är baserat 

på att utveckla andras språk. Att få inblick i språklärarnas arbete skapar en brygga till att 

förstå vad språkinriktad undervisning betyder. Den inblicken kan alla lärare få, genom 

ett kontinuerlig utbyte med de lärarna som är kunskapsbärare av det språkutvecklande 

uppdraget. Det förutsätter en kontinuerlig dialog och en allmän öppenhet mot andras 

arbetssätt, men är en möjlighet som alla lärare kan göra till en realitet väldigt snabbt och 

enkelt i sitt dagliga arbete.  
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Utan samsyn är det omöjligt att komma överens om hur man ska arbeta i praktiken. Att 

det saknas samsyn om hur man arbetar språkutvecklande avspeglar sig i lärarnas 

praktiska arbete som ska diskuteras i följande avsnitt. 

 

6.3.2 Lärarnas praktiska arbete 

Lärarnas olika definitioner av språkinriktad undervisning leder till varierande synsätt i 

den praktiska yrkesutövningen. Stora avvikelser mellan lärarnas verkliga praktiska 

arbetssätt och de teoretiska förslagen i litteraturen kan konstateras. I följande avsnitt 

diskuteras lärarnas synpunkter om sitt praktiska arbete. Samtidigt analyseras lärarnas 

synpunkter utifrån teorin och styrdokumentens förslag och utvecklingsområden 

definieras. Lärarnas praktiska arbete ska enligt analysmodellen (figur 7) belysas under 

följande rubrikerna: (1) Förankring i lärandeteorier, (2) litteracitet som mål i det 

praktiska arbetet, (3) utveckling av fackspråket, (4) lärarnas förhållningssätt och (6) 

didaktiska modeller för det språkutvecklande arbetet. 

 

6.3.2.1 Förankring i lärandeteorier 
Ur en analys av de lärandeteorierna som ligger bakom lärarnas praktiska arbete med 

språkutveckling i företagsekonomi framgår att de intervjuade lärarnas undervisning 

kännetecknas av både ett kognitivistiskt och ett sociokulturellt perspektiv på lärande. I 

kognitivism står den enskilda elevens tankeprocesser i fokus (Illeris, 2007, s. 45). 

Lärande sker successivt och bygger på elevens tidigare inlärda scheman (Hägerfelth, 

2011, s. 33). Kognitivistiska drag visar sig t. ex. när några lärare försöker att knyta an 

till elevernas förkunskaper för att underlätta den enskilda elevens lärande. I den 

kognitivistiska traditionen kring Piaget och Chomsky fokuseras samtidigt på hur språket 

produceras av olika individer, inte hur det används i interaktion med varandra (Säljö, 

2014, s. 273). I återkopplingar till elevernas språkliga fel i skriftliga inlämningar och i 

uppgifter där eleverna skriver sina egna definitioner framträder också en mer 

kognitivistisk syn på lärande. Det sociokulturella perspektivet betonar att lärande sker i 

samspelet med andra (Illeris, 2007, s. 46). De intervjuade lärarna beskriver olika slags 

grupparbeten där eleverna använder språk i interaktiva processer. Olika lärare betonar 

att de strävar mot att ha en större verklighetsförankring i ämnet genom att skapa 

kontakter till näringslivet. På det sättet skapar de ett språkligt samband där interaktionen 

kan ske enligt det sociokulturella perspektivet. Några lärare beskriver att de ibland 

återkopplar formativt på elevernas arbeten så att de kan utvecklas vidare och nå sin 
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proximala utvecklingszon enligt Vygotskij (Säljö, 2014, s. 297 ). En kombination av ett 

kognitivistiskt och ett sociokulturellt perspektiv kan enligt Illeris gynna två olika 

lärandeprocesser, lärande i en samspelsprocess och lärande genom att individuellt 

tillägna sig kunskap (Illeris, 2007, s. 45). Det är av betydelse eftersom olika elever lär 

sig på olika sätt. Det kan alltså enligt Illeris (Illeris, 2007, s. 45) betraktas som positivt 

att den språkutvecklande undervisningen tar hänsyn till olika aspekter av lärande, 

oavsett om det är medvetet eller omedvetet.  

 

6.3.2.2 Litteracitet som mål 
Litteracitet betyder att kunna resonera muntligt och skriftligt, ställa frågor, analysera 

andras tankar och formulera sig med exakthet skriftligt och i ett samtal (Gibbons, 2010, 

s. 31). De intervjuade lärarna fokuserar rent på fackspråket i ämnet och inte på elevernas 

allmänna språkutveckling och kan därmed bara till viss del bidra till elevernas 

utveckling av litteracitet. Styrdokumenten betonar bland annat att eleverna ska utveckla 

förmågor att ”identifiera och analysera företagsekonomiska frågeställningar samt att 

reflektera över resultatet” i alla företagsekonomiska ämnen (Skolverket, 2011c, s.2). 

Här följs styrdokumenten. Lärarna verkar dock fokusera mer på fackspråk och mindre 

på allmänbildande förmågor såsom diskussions-, argumentations-, analys- och 

reflektionsförmågor. Att utveckla elevernas allmänna förmåga att analysera, 

argumentera och reflektera är dock en förutsättning för att kunna uttrycka sig i ämnet. 

Litteraturen erbjuder praktiska verktyg med teoretisk förankring för att utveckla 

elevernas språknivå: Cirkelmodellen som är kärnan av genrepedagogiken förklarar hur 

man kan utveckla elevernas kunskaper om olika textgenrer, bland annat beskrivande 

eller argumenterande texter i fyra olika faser. (Hägerfelth, 2011, s. 44; se också kapitel 

3.2.6). En av intervjupersonerna hade i samband med en intern fortbildning använt 

cirkelmodellen för att utveckla elevernas förmåga att skriva ett reportage om olika 

företagare. Det är också tänkbart att använda cirkelmodellen till exempel för att främja 

elevernas kunskaper att skriva en argumenterande text om valet av olika företagsformer 

i företagsekonomi 1 eller olika basstrategier i kursen marknadsföring. Det är ett sätt att 

utveckla elevernas litteracitet som är okänt bland de flesta av de intervjuade 

företagsekonomilärarna. Skolverket och skolledningen på de respektive skolorna skulle 

enligt Hajer & Meestringa (2014, s.197) och Skolverket (2012a, s. 133) sätta fokus på 

att utveckla lärarnas kännedom om olika arbetssätt för att främja elevernas litteracitet. 
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6.3.2.3 Utveckling av ekonomiskt fackspråk  
Schleppegrell (2005, s. 49) betonar att det är av avgörande betydelse att vara medveten 

om innebörden av skolspråket eller det ämnesspecifika språket i skillnad till 

vardagsspråket för att kunna förstå elevernas språkutveckling. Ur intervjuerna framgår 

att lärarna är medvetna om skillnaden mellan vardags- och fackspråk. De försöker 

huvudsakligen att förklara ämnesspecifika begreppsskillnader, såsom till exempel 

användning av ordet ”kostnad” i vardagsspråket och dess innebörd i det ekonomiska 

fackspråket. Enligt de intervjuade lärarna och Stehagen (2014, s. 28ff) formar 

vardagsspråket grunden för skolspråket. Under intervjuerna betonades att lärarna 

försöker att skapa en bro mellan vardagsspråket och skolspråket. De skapar dock enligt 

intervjuerna i första hand broar på begreppsnivån i ämnesspråket och inte på alla 

språkliga nivåer. Språket i företagsekonomi belyses i första hand ur ett 

begreppsperspektiv, inte ur ett övergripande språkligt perspektiv, där, utöver nya ord, 

speciella genrer, en speciell grammatik och speciella formuleringar ingår.  

 

Lärarna förklarar begreppsskillnader mellan vardags- och skolspråket, men använder sig 

inte av några speciella verktyg för att lyfta elevernas vardagspråkliga nivå till den 

skolspråkliga nivån. Här kan lärarna hänvisa till litteraturen: Cummins fyrfältare (1981, 

s. 37) är ett verktyg som stödjer lärarna i att – utgående från elevernas vardagsspråkliga 

förmågor – stegvist utveckla  alla språkliga drag av skolspråket. I steg 1 utgår eleverna 

tillsammans med lärarstöd från sina förkunskaper och beskriver dem med egna ord på 

ett mindre kognitivt krävande sätt. I steg 2 överförs frågorna till en ämnesmässig 

kontext och mer kognitivt krävande fackbegrepp introduceras. Är undervisningsmålet 

att introducera begreppen variabla och rörliga kostnader börjar man t. ex. med att 

undersöka de följande frågorna: (1) Vilka kostnader finns det på skolan oavsett 

elevantalet? (2) Vilka kostnader ändrar sig med elevantalet? I steg 2 överförs frågorna 

till en företagskontext (t. ex. en butik) och introduceras mer kognitivt krävande 

fackbegrepp såsom fasta och rörliga kostnader. Möjligtvis ska eleverna med stöttning 

formulera sina egna definitioner av begreppen innan de i steg (3) förväntas att använda 

begreppen utan stöd i komplexare samtal eller skriftliga produktioner. Lärarens uppdrag 

består alltså i att successivt leda fram eleverna från en vardagsspråklig kontext till ett 

självständigt bemästrande av akademiska kontexter. 
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I läroplanen för gymnasieskolan Lgr 11 betonas också att lärarna ska ”utgå från den 

enskilda elevens behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande” vilket också betyder 

att lärarna ska bygga på elevernas språkliga förutsättningar, i föreliggande fall på deras 

vardagsspråk (Skolverket 2011b, s. 10).  

 

6.3.2.4 Lärarnas förhållningssätt 
Intervjupersonerna har olika synsätt på positiva förhållningssätt i samband med det 

språkutvecklande arbetet, men de flesta anser att det är viktigt att vara medvetna om 

språkets betydelse och komplexitet, inta en förebildsfunktion och föra en kontinuerlig 

dialog med eleverna. Många lärare betonar vikten av att knyta an till elevernas 

verklighet genom att relatera ämnesspecifika till vardagliga begrepp och att sträva mot 

att öka verklighetsförankringen genom kontinuerliga utbyten med det lokala 

näringslivet för att motivera eleverna för ämnet företagsekonomi. Lärarnas förståelse av 

ett positivt ämnesdidaktiskt förhållningssätt stämmer överens med litteraturens 

uppfattning  enligt Hajer & Meestringa (2014, s. 76), Hyltenstamm (2007, s. 102ff) och 

Meltzer & Hamann (2004, s. 38). Vad gäller språklig stöttning stämmer lärarnas 

uppfattning av positiva förhållningssätt dock bara delvis överens med litteraturen: Hajer 

och Meestringa  (2004, s. 37) och Meltzer och Hamann (2005, s. 10) hävdar att lärarna 

ska erbjuda ett rikt språkligt inflöde, d. v. s. täcka alla språkliga dimensioner  såsom 

olika textgenrer. I syfte att förbättra elevernas språkförmåga måste de intervjuade 

lärarna, därmed uppmärksammas på att varierande språkliga aktiviteter som täcker alla 

språkliga dimensioner är av stor betydelse. Vad gäller det allmändidaktiska 

förhållningssättet har de intervjuade lärarna en till större del annan uppfattning än 

litteraturen. Litteraturen (bland annat Gibbons 2010, s. 218ff och Cummins 1981), till 

skillnad från intervjuerna, betonar vikten av att höja förväntningar och utmana eleverna 

för att utveckla deras språk. Det är bland annat en förutsättning för Cummins fyrfältare 

att eleverna blir utmanade för att utveckla ett avancerat språk (Cummins 1981, s. 37). 

Bara en lärare ser insatsen av digitala verktyg som positivt förhållningssätt. Till skillnad 

från detta betonar Stehagen (2014) och Löthagen, Lundenmark & Modigh (2008, s. 

131) den stora betydelsen av digitala hjälpmedel i samband med språkutveckling. De 

flesta intervjuade lärarna saknar verktyg för att strukturera sin språkutvecklande 

undervisning. Betydelsen av ett mer strukturerat arbetssätt betonas inte bara i praktiken 

utan också i litteraturen (Löthagen, Lundenmark & Modigh, 2008, s. 131; Stehagen, 
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2014, s.79ff). En kännedom om alla möjliga positiva förhållningssätt som diskuteras i 

litteraturen är utgångspunkten för att utveckla lärarnas nuvarande arbetssätt vidare.  

 

Många intervjupersoner betonar att de behöver lära sig positiva förhållningssätt för att 

främja elevernas språkutveckling. En väg till att bekanta sig med positiva 

förhållningssätt är att läsa litteraturen, en annan möjlighet är att bjuda in en svensklärare 

när det är dags att återkoppla språkligt till elevernas uppgifter. Många av de intervjuade 

lärarna betonar vikten av ett sådant arbetssätt. Det är enligt intervjupersonerna ett väl 

fungerande sätt att koppla ihop ämnesmålet med språkliga mål. Samtidigt är ett 

samarbete med en svensklärare ett inlärningstillfälle för lärare i företagsekonomi som 

möjliggör att de anammar positiva förhållningssätt i det språkutvecklande arbetet. 

Läroplanen Lgy11 konstaterar betydelsen av att arbeta ämnesövergripande (Skolverket 

2011b, s. 11), samtidigt som litteraturen (Skolverket, 2012a, s. 134; Gibbons 2010, s. 

230; Hajer & Meestringa, 2014, s. 197ff).  

 

Nästa kapitel knyter an till ett positivt förhållningsätt som diskuterades innan och 

jämför litteraturens förslag på strukturerade arbetssätt med hur lärare strukturerar sin 

språkinriktade undervisning i praktiken.  

 

6.3.2.5 Didaktiska modeller  
Lärarnas kännedom av didaktiska modeller som främjar ett språkutvecklande arbetssätt 

är mycket begränsad. Bara en av de intervjuade lärarna känner till en didaktisk modell 

för det språkutvecklande arbetet i alla ämnen. Den läraren blev i samband med en 

fortbildning om språkutvecklande undervisning med fokus på skrivande bekant med 

cirkelmodellen (Martin & Rothery, 1986; se också kapitel 3.2.6.2). Denna utbildningen 

möjliggjorde att lärare 2 i sin egen undervisning använde cirkelmodellen. Övertygad av 

resultatet vill lärare 2 också använda modellen i framtiden. Utbildning om didaktiska 

modeller såsom cirkelmodellen erbjuder lärare en möjlighet att tillägna sig viktiga 

verktyg för att kunna genomföra en språkinriktad undervisning. Utan sådana verktyg 

och strukturer som kan användas i det dagliga arbetet blir det språkutvecklande arbete 

ett oklart uppdrag som ingen förmår att uppfylla (Löthagen, Lundenmark & Modigh, 

2008, s. 131; Stehagen, 2014, s.79ff). En modell ger alla lärare en struktur att följa och 

därmed underlättas lärarens språkliga uppdrag. Det är sådana strukturer som de 

intervjuade lärarna i intervjustudien saknar. Klara strukturer och verktyg erbjuder även 
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de lärarna som känner sig osäkra och otrygga i sitt språkliga uppdrag ett hjälpmedel för 

att kunna fullfölja uppdraget. Cirkelmodellen som redan har beskrivits tidigare är en 

sådan modell för att främja språkutveckling i olika ämnen. En annan modell som 

underlättar för lärare att hitta en tydlig struktur är SIOP-modellen (Sheltered Instruction 

Observation Protocol) (Echevarria, 2004, s. 209ff; Hajer & Meestringa, 2014, s. 234ff). 

Lärare som vill betona den sociala aspekten av språket kan använda sig av den 

systemisk funktionella grammatiken (SFG) av Michael Halliday. SFG är enspråkmodell 

som betonar vikten av grammatiken för att  skapa ett betydelsefullt språk. (Karlsson, 

2007, s. 44). Samtidigt ger modellen eleverna redskap för att formulera sig i alla ämnen 

(Karlsson & Holmberg, 2006, s. 1).  

 

6.3.3 Lärarnas reflektioner och förslag för det framtida arbetet 

Lärarnas egna reflektioner och förslag berör tre viktiga punkter: (1) 

kompetensutvecklingen, (2) bedömningen av språk och (3) tidsaspekten i språkinriktad 

undervisning. 

 

De intervjuade lärarna själva hävdar att de behöver utvecklas för att uppfylla sitt 

språkutvecklande uppdrag i företagsekonomi. Litteraturen betonar att det är avgörande 

att lyssna till och utgå ifrån lärarnas reflektioner 

, önskemål och behov för att förbättra det språkutvecklande arbetet (Hajer & Meestringa 

2014, s. 197). I de intervjuade lärarnas ögon är en kompetensutveckling som fokuserar 

på mer strukturerade arbetssätt, tydligare anknytning till existerade forskning och 

användning av didaktiska modeller som främjar språkutveckling av avgörande betydelse 

för att lyfta språkinriktad undervisning till en ny nivå. Alla lärare förutom de som har 

gått utbildningar har inte någon tydlig uppfattning om vad språkinriktad undervisning 

egentligen innebär och hur de på bästa sätt kan stötta sina elever i deras 

språkutveckling. Därför kräver intervjupersonerna en kompetensutveckling i större 

omfattning. Enligt de intervjuade lärarna är det också viktigt att de självständigt kan 

genomföra språkinriktad undervisning utan svensklärarens hjälp. De lärarna som redan 

har gått en utbildning betonar vikten av att erbjuda de enskilda lärarna ett 

kompetensutvecklingsprogram. Intervjupersonerna kräver samtidigt ett större utbyte 

med kunniga ämneskollegor för att få mer samsyn om det språkutvecklande uppdraget. 

Genom ett kontinuerligt samarbete mellan språk- och företagsekonomilärare kan lärare i 

företagsekonomi utvidga sin horisont vad gäller det språkutvecklande arbetet. Att 
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främja elevernas språkbruk enligt litteraturen är inte bara ett enskilt arbete utan ett 

teamarbete (Skolverket 2012a, s. 134). Detta teamarbete kan ske före, efter eller under 

lektionen. Det kan realiseras genom ett teamarbete, alltså ett ämnesövergripande 

moment i klassen. Litteraturen står för den här uppfattningen och ger även förslag om 

hur företagsekonomilärare kan samarbeta för att höja eleverna språknivå (bland annat 

Hajer & Meestringa, 2014; Gibbons, 2010; Stehagen 2014). För att självständigt kunna 

genomföra en förbättrad språkinriktad undervisning anser intervjupersonerna att de 

behöver mer inblick i den teoretiska bakgrunden, alltså i litteratur om språkutvecklande 

undervisning och mer information om praktiska anvisningar och strukturer. En 

fördjupning i litteraturen, framförallt i Hajer och Meestringa (2014), Stehhagen (2014), 

Gibbons (2006, 2010), Kaya (2014), Löthagen A., Lundenmark, P., & Modigh, A. 

(2008) och Skolverket (2012a) mm, kan hjälpa lärarna att få den önskade teoretiska 

bakgrunden och konkreta verktyg för att strukturera en språkinriktad undervisning. 

 

För att övertyga lärarna att förbättra det nuvarande arbetssättet är det dessutom av 

avgörande betydelse att ge ett svar på följande två frågor som det reflekterades över 

under intervjuerna:  

• ”Varför ska jag fokusera på någonting som inte bedöms i ämnet?” (lärare 3). 

• ” Hur ska jag hinna med allt detta?” (lärare 5) 

 

 Den stora bedömningsfokuseringen av både lärare och elever leder till större 

svårigheter i det språkutvecklande arbetet. Lärare och elever fokuserar huvudsakligen 

på bedömningskriterierna i kunskapskraven. För rena språkkunskaper (förutom 

begreppskunskaper) i ämnet företagsekonomi finns dock inga bedömningskriterier i 

kursplanerna (Skolverket 2011c, s.1ff). Detta leder till att språket inte betygsätts direkt i 

ämnet. Frågan är hur språkliga kunskaper förutom begreppskunskaper ska bedömas? 

Hur skulle alltså elevernas kunskaper att bland annat ”reflektera över företagens ansvar” 

eller ”identifiera och analysera företagsekonomiska frågeställningar” som det står i 

läroplanen (Skolverket, 2011a, s.1) bedömas? Hajer & Meestringa (2014, s. 159) hävdar 

att det är arbetslaget som borde diskutera och komma överens om  språkliga krav i 

berörda ämnen och borde välja ut betydelsefulla bedömningsformer där både det 

ämnesmässiga och det språkliga innehållet bedöms. Hajer och Meestringa (2014, s. 147) 

betonar dessutom hur betydelsefull en formativ bedömning med klara språkliga 

betygskriterier är för att främja elevens utveckling av ett korrekt skolspråk. Det är 
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ämnesläraren som har bästa förutsättningar att bedöma det ämnesrelaterade språket 

(Hajer & Meestringa, 2014, s.156). Samtidigt är det viktigt att eleverna förstår de 

språkliga bedömningskriterierna och är övertygade av betydelsen att utveckla sitt språk. 

Det finns två stora argument för att förstå språkets betydelse i litteraturen: (1) Språk och 

innehåll kan inte skiljas åt. En hög språknivå kan därmed påverkar elevernas ämnesnivå 

positivt. (Gibbons 2010, s. 36). (2) Ett utvecklat språkbruk är en generell kompetens 

som ger oss möjligheter klara senare steg i livet (Skolverket, 2014, s.1).  

 

En annan fråga som alla intervjuade lärare hänvisar till är tidsfrågan. För att sätta fokus 

på det språkutvecklande arbetet anser lärare i intervjuerna att tid måste frigöras och 

betydelsen av det språkutvecklande uppdraget höjas. Att utveckla elevernas färdigheter 

att ”kunna resonera muntligt och skriftligt, ställa frågor, analysera andras tankar och 

formulera sig med exakthet i ett samtal” (Gibbons, 2010, s. 31) är en i hög grad 

tidskrävande process. Samtidigt förväntas lärarna gå igenom stora stoffmängder i olika 

kurser. Tidspressen är enligt de intervjuade lärarna i första hand ett resultat av ett 

omfattande ämnesinnehåll i ämnet företagsekonomi som inte lämnar tid för det  

språkutvecklande arbetet. Minnesforskningen betonar att det krävs en mycket stor insats 

för att långsiktigt komma ihåg information. För att lagra information i långtidsminnet 

måste informationen, alltså ämnesinnehållet kopplas till olika sinnen, vinklingar eller 

associationer. (Hwang & Nilsson, 2011, s. 264) Det språkutvecklande arbetet erbjuder 

ett sådant arbetssätt där eleverna skriver, läser och samtalar om ämnesinnehåll, vilket 

betyder att det som ska läras uppfattas med olika sinnen och ur olika synvinklar. På det 

sättet kan enligt Hwang och Nilsson (2011, s. 264) ämnesinnehållet lagras enklare i 

långtidsminnet. Skolans uppdrag att förbereda eleverna för framtiden kräver att vissa 

delar av ämnesinnehållet är tillgängliga också senare i livet och inte bara vid ett visst 

provtillfälle. Att lagra information i långtidsminnet är alltså av stor betydelse för 

skolans uppdrag. Därmed höjs samtidigt betydelsen av den språkinriktade 

undervisningen, som stöttar eleverna i sitt långsiktiga lärande. En större fokus på 

språkutveckling hjälper eleverna i alla ämnen på lång sikt med att utveckla 

ämneskunskaper och litteracitet. Ett uteslutande fokus på det omfattande 

ämnesinnehållet, som beskrivs av lärarna i företagsekonomi, leder enligt 

minnesforskningen till att eleverna i framtiden inte kommer ihåg det som behandlades i 

ämnet. Att reducera ämnesinnehållet i ämnet företagsekonomi till förmån för det 
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språkutvecklande uppdraget gynnar alltså inte bara elevernas språkförmåga utan också 

deras långsiktiga kunskaper i ämnet.  

 

Ett språkutvecklande arbetssätt främjar samtidigt djupinlärningen av alla slags 

kunskaper. Mortons och Säljös forskning belyser elevernas förmåga för djupinlärning, 

en inlärningsprocess som kräver att eleven diskuterar och reflektera över det lärda och 

sätter kunskap i ett större sammanhang (Marton och Säljö, 1986, s. 69ff). Enligt Morton 

och Säljö är lärarnas förväntningar i samband med elevernas förståelse för 

ämnesinnehållet en förutsättning för djupinlärning (Marton och Säljö, 1986, s. 69f). 

Kräver lärare att eleverna utvecklar en förståelse för kunskapsinnehållets djupare 

innebörd och en förmåga att reflektera och diskutera över ett ämnesområde, så stötar de 

sina elever i deras djupinlärning (Gipps, 1994, s. 38). Ett språkutvecklande arbetssätt, 

som främjar förståelse, reflektion och samtal och uppmuntrar eleverna att upptäcka en 

flerperspektivisk bild av det lärda, gynnar därmed elevernas djupinlärning. Gibbons 

(2010, s. 236) svar på de stora stoffmängderna i olika kurser är följande: Det är 

viktigare att ”förklara kursmaterialet” än att ”klara kursmaterialet (Gibbons, 2010, s. 

236). Genom att tydliggöra ämnet och dess språk lär sig eleverna lära och har därmed 

förutsättningar att klara även högre svårighetsgrader i ämnet (Gibbons, 2010, s. 236). 

 

6.4 Metoddiskussion 
Metoden som har använts har kunnat ge ett svar på de i början definierade 

frågeställningarna. Med hjälp av sju kvalitativa intervjuer har lärarens uppfattning av 

språkinriktad undervisning belysts. Dock har bara lärarnas synvinkel på problemet 

belysts. För att få en flerperspektivisk bild av språkinriktad undervisning är det viktigt 

att samtidigt undersöka elevens perspektiv. Man hade utöver detta kunnat ställa 

kvantitativa frågor till de intervjuade lärarna för att bland annat pröva de kvalitativa 

svaren och få ytterligare perspektiv på problemet. Larsen (2009, s. 28) betonar att flera 

metoder kan bidra till en högre validitet av undersökningen. På grund av storleken av 

undersökningen och den subjektiva färgningen av materialet är det svårt att generalisera 

utfallet av intervjustudien. Vissa metodforskare betonar även att det inte är möjligt att 

generalisera kvalitativa studier alls (Larsen 2009, s. 27).  

 

Det finns samtidigt två inneboende nackdelar med den kvalitativa metoden som har 

använts. För det första är materialet subjektivt färgat av intervjupersonerna (Bryman, 
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2011, s. 352). Denna svaghet hos kvalitativ intervjuer betonar också Eriksson-

Zetterquist & Ahrne (2015, s. 54) och lyfter fram intervjuns begränsningar på grund av 

att de avbildar ett visst fenomen på en viss plats och vid ett visst tillfälle. I föreliggande 

arbete känner vi bara till lärarnas uppfattning och deras subjektiva bedömning av det 

egna arbetet, vi får dock ingen information om deras verkliga praktiska arbete eller 

förhållningssätt. För det andra påverkar intervjueffekten resultatet (Larsen 2009, s. 27). 

Eventuellt har de intervjuade personerna sagt vad jag som intervjuare ville höra för att 

göra ett gott intryck. En fråga som ”hur viktigt tycker du det är att undervisa 

språkinriktat?” skulle undvikas i framtiden, eftersom frågan ökar sannolikheten att 

intervjupersonerna svarar med ”mycket viktigt” för att de inte vill neka betydelsen av 

intervjuarens val av tema. 

 

Trots alla inneboende nackdelar med metoden kan de avläsbara tendenserna  i 

intervjustudien vara ett första steg till en bättre förståelse för lärarnas synsätt och 

existerande problemområden. I de givna tidsramarna har problemet kunnat analyseras 

utförligt. Arbetet kan därmed fungera som grund för vidare studier. 

 

6.5 Slutsatser 
Det kan dras en del slutsatser om lärarnas förståelse och medvetenhet, deras syn på det 

språkutvecklande uppdraget och deras praktiska arbetssätt. Utgående från lärarnas 

intervjubidrag är det möjligt att definiera slutsatser angående utvecklingsområden och 

möjligheter att förbättra det framtida arbete. Det skulle dock rekommenderas att 

genomföra en större undersökning med ett ökat antal av företagsekonomilärare för att 

prova om de nedanstående slutsatserna kan bekräftas. De följande slutsatserna kan dras i 

samband med arbetets tre frågeställningar, det borde dock göras reservation för 

generaliserbarheten: 

 

Slutsatser i samband med frågeställning 1: På vilket sätt är lärare i företagsekonomi 

medvetna om sitt språkutvecklande uppdrag och vilken förståelse och definition har de 

av språkinriktad undervisning? 

• Lärarna i företagsekonomi vet att de har ett språkutvecklande uppdrag, men är i 

stort sett inte medvetna om vad detta arbetssätt innebär. 

• Det innebär att de egentligen inte har någon enhetlig förståelse eller definition av 

språkinriktad undervisning. 
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• Lärarnas definitioner av språkinriktad undervisning omfattar allt från ett rent 

fokus på fackuttryck till en förståelse för språkinriktad undervisning som syftar 

till att utveckla både elevernas allmänna språkförmågor och elevernas 

ämneskunskaper. 

 

Slutsatser i samband med frågeställning 2: Hur arbetar lärare i praktiken med sitt 

språkliga uppdrag i ämnet företagsekonomi?  

• Olika synsätt på det språkutvecklande uppdraget leder till mycket varierande 

arbetssätt i praktiken. 

• Många lärare ser inte helheten av det språkutvecklande uppdraget utan fokusera 

i första hand på det som står i kursplanen. Bland annat sätter alla intervjuade 

lärare ett stort fokus på begreppskunskap. 

• Många lärare prioriterar skrivandet och samtalandet på bekostnad av läsandet. 

• Alla lärare förstår sambandet mellan vardags- och skolspråk, men ingen 

använder sig av en didaktisk modell eller en struktur för att främja elevernas 

utveckling av ett avancerat skolspråk. 

• De flesta lärare nämner några viktiga förhållningssätt i det språkutvecklande 

arbetet som också diskuteras i litteraturen. Det är dock oklart om de lever upp 

till dem. 

 

Slutsatser i samband med frågeställning 3: Under vilka förutsättningar kan lärarna 

förbättra sitt nuvarande arbetssätt och bättre främja elevernas språkutveckling? 

• Olika lärarexempel visar att utbildning och ett fungerande utbyte med 

språklärarna och ämneskollegorna kan påverka lärarnas förståelse, medvetenhet 

och praktiskt utövande av språkutvecklad undervisning positivt. 

• Lärarna betonar att de saknar kunskaper om praktiska verktyg, såsom didaktiska 

modeller, som ger dem struktur i den språkinriktade undervisningen. Det betyder 

att stort fokus i utbildningen och utbyten mellan lärarna skulle sättas på att ge 

företagsekonomilärarna en struktur för sin språkinriktade undervisning. 

• Det måste hittas en lösning till det ur lärarnas perspektiv största hindret för det 

språkutvecklande uppdraget: tidsbristen. En möjlighet är att reducera 

ämnesinnehållet för att frigöra tid för det språkutvecklande arbetet. Anledningen 

till detta synsätt finns i minnesforskningen, språkforskningen och forskning 
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kring yt- och djupinlärning (Hwang & Nilsson, 2011, s. 264; Gibbons, 2010, s. 

236; Marton och Säljö, 1986) 

• Lärare är osäkra vad gäller bedömningen av språket i ämnet. De behöver 

konkreta anvisningar om och hur de ska bedöma språk i ämnet.  

• Att öka tydligheten i styrdokumenten kan vara en ytterligare möjlighet att skapa 

en bättre förståelse för det språkutvecklande uppdraget. 

 

6.6 Förslag på fortsatt forskning 
Arbetet utgår ifrån lärarnas uppfattning av det språkutvecklande uppdraget. Arbetet är 

därmed präglat av lärarnas subjektiva antaganden om sitt eget förhållande. Därför 

föreslås att komplettera arbetet med en observation av lärarnas verkliga beteende i 

samspelet med eleverna för att objektivera lärarnas synpunkter. Samtidigt 

rekommenderas att genomföra studien med ett högre antal lärare i företagsekonomi för 

att öka generaliserbarheten. 

 

Arbetet belyser språkinriktad undervisning i företagsekonomi endast ur lärarnas och inte 

ur elevernas perspektiv. Det skulle vara intressant att analysera elevernas syn på 

språkinriktad undervisning. Förstår de målet med språkinriktad undervisning och 

erkänner de vikten av ett sådant arbetssätt? Samtidigt är frågan huruvida eleverna 

accepterar en större uppmjukning av ämnesgränserna mellan svenskan och andra 

ämnen. Lärare 6 hänvisar till att eleverna tänker mycket i ämnesbanorna och accepterar 

inte att en annan än svenskläraren återkopplar till deras språk. Frågan är alltså vilka 

ytterligare förutsättningar som borde skapas ur elevernas perspektiv så att eleverna kan 

utveckla sitt språk på bästa sätt.  

 

Samtidigt vore det av betydelse att undersöka om det nuvarande skolsystemet med sin 

ämnesindelning och sina ämneslärare verkligen gynnar elevernas språkutveckling. 

Egentligen erfordrar språkinriktad undervisning att både lärare och elever tänker utanför 

ämnesbanorna och utvecklar en övergripande syn på språket. Det vore intressant att  

utforska följande frågor för att kunna utveckla det nuvarande arbetssättet: (1) Är en total 

eller delvis integration av svenskämnet i andra ämnen för att fría resurserna, så att både 

språk- och ämneslärare kan undervisa i ett tvålärarsystem i olika ämnen, av fördel för 

elevernas språkutveckling? (2) Gynnar ett genomgående upplägg med projektarbeten 
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där olika lärare tar ansvar för elevernas språkutveckling mer än den nuvarande 

ämnesindelningen? 
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Bilagor 

 

6.7 Bilaga A Intervjuguide 
Kodnamn: 
 
Datum: 
 
Plats: 
 
Tid: 
 
 
Uppvärmningsfrågor: 
 

1. Vilka ämnen är du utbildad i? 
2. Hur många års yrkeserfarenhet har du i dina ämnen? 

 
 
Lärarnas förståelse av och medvetenhet om språkinriktad undervisning 
 

3. Vilka erfarenheter har du med att arbeta med språk och språkutveckling i ämnet 
företagsekonomi?  

 
4. Vad förstår du av termen språkinriktad/ språkutvecklande undervisning? 

 
5. Om du inte arbetar språkutvecklande vad beror det på? 

 
Om så, hur ofta arbetar du språkutvecklande i ämnet företagsekonomi? 

 
6. Hur viktigt tycker du att det är att arbeta språkutvecklande i ämnet 

företagsekonomi? 
 

7. Vad tycker du målet är med språkinriktad undervisning? 
 

8. Vilka elever är enligt dig målgruppen till språkinriktad undervisning? 
 

 
Lärarnas praktiska arbete och erfarenheter med språkinriktad undervisning 
 

9. Om så, på vilket sätt arbetar du språkutvecklande i ämnet företagsekonomi? 
• Muntlig/ skriftlig? 
• Individuell/ i grupp? 
• Vilket material använder du? 
• Hur arbetar du med begreppsbildning/texter,….? 
• …. 

 
10. Arbetar du med begreppsbildning i ämnet? Om så, på vilket sätt? 

 
 



  
 

II 

11. Vilket praktiskt förhållningssätt från lärarnas sida tycker du är viktigt när man 
fokuserar på språk i ämnet företagsekonomi? 

 
12. Drar du/ dina elever praktisk nytta ur ditt språkutvecklande arbetssätt? Om så, på 

vilket sätt? 
 

13. Vilka svårigheter och hinder ser du i att arbeta språkutvecklande? 
 

14. Känner du didaktiska modeller som främjar ett språkutvecklande 
förhållningssätt? Har du använt en eller flera sådana modeller? 

 
15. Vilka specifika språkliga drag ser du i ämnet företagsekonomi? 

 
 

 
 
Lärarnas förbättringsförslag, reflektioner och idéer 
 

16. Har du egna idéer kring hur man skulle jobba språkutvecklande i ämnet 
företagsekonomi i framtiden? 

 
17. Hur tycker du att det nuvarande arbetssättet kan förbättras? 

 
18. Vilka ytterligare reflektioner, idéer och tankar har du? 

 
19. Finns det något annat du vill lägga till? 
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6.8 Bilaga B Informationsbrev 

	  
	  
Till	  dig	  som	  är	  gymnasielärare	  i	  företagsekonomi-‐	  
Information	  och	  förfrågan	  om	  deltagande	  i	  intervjustudie	  
	  
Att	  få	  tillgång	  till	  språk	  är	  en	  del	  av	  socialisationsprocessen	  samtidigt	  som	  det	  är	  ett	  medel	  
i	   densamma.	   Språk-‐	   och	   kunskapsutvecklingen	   i	   alla	   ämnen	   hänger	   ihop	   och	   påverkar	  
varandra.	   De	   specifika	   språkliga	   dragen	   i	   ämnet	   företagsekonomi	   har	   aldrig	   utförligt	  
analyserats	   i	  samband	  med	  ett	  språkutvecklande	  arbetssätt.	   Jag	  vill	  därför	  genomföra	  en	  
intervjustudie	  om	  språkinriktad	  undervisning	  i	  ämnet	  företagsekonomi.	  
	  
Syftet	  med	  studien	  är	  att	  undersöka	  lärarnas	  förståelse,	  praktiska	  arbete	  och	  erfarenheter	  
med	   språkinriktad	   undervisning	   inom	   ämnet	   företagsekonomi	   samt	   att	   få	   inblick	   i	  
lärarnas	   uppfattning	   av	   deras	   kompetenser	   och	   uttryckta	   kompetensutvecklingsbehov.	  
Studien	  ska	  också	  sammanställa	  lärarnas	  förbättringsförslag,	  reflektioner	  och	  idéer	  kring	  
kunskaps-‐	  och	  språkrelaterad	  undervisning.	  
	  
Det	   är	   helt	   frivilligt	   att	   medverka	   i	   studien	   och	   du	   kan	   när	   som	   helst	   avbryta	   din	  
medverkan.	  Intervjuerna	  kommer	  att	  genomföras	  på	  din	  arbetsplats	  eller	  en	  annan	  avskild	  
plats	  som	  du	  väljer.	  Intervjuerna	  beräknas	  ta	  45-‐60	  minuter.	  	  
	  
Materialet	   från	   intervjuerna	   kommer	   att	   hanteras	   och	   behandlas	   konfidentiellt	   och	   det	  
kommer	  att	  förvaras	  så	  att	  ingen	  obehörig	  kommer	  att	  kunna	  ta	  del	  av	  det.	  Inspelningarna	  
och	   den	   utskrivna	   texten	   kommer	   att	   förstöras	   när	   examensarbetet	   är	   godkänt.	   Inga	  
enskilda	  personer	  eller	  skolor	  kommer	  att	  kunna	  identifieras	  i	  examensarbetet.	  
	  
Jag	  heter	  Beate	  Tutschku	  och	  går	  en	  lärarutbildning	  på	  Linnéuniversitetet.	  Mina	  ämnen	  är	  
tyska	  och	   företagsekonomi.	   I	  utbildningen	   ingår	  att	  genomföra	  ett	  examensarbete,	  vilket	  
är	  anledningen	  till	  denna	  intervjustudie.	  Har	  du	  några	  frågor	  så	  hör	  gärna	  av	  dig.	  
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