
Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt 

i komvux på grundläggande nivå



Sida 2

En modell för 

språkstöttande 

undervisning 

Uppsala kommun





Steg 1 

Elevbehov

Steg 2 

Läsa in sig på forskning 

och hämta information 

Steg 3

Förändrad undervisning

Steg 4

Summera och reflektera





Elevbehov

Våra elever behöver metoder/strategier för att kunna läsa 

och ta till sig olika typer av texter.

Läsa in sig på forskning och hämta information:

Fokus: Hur undervisar man vuxna elever med 

begränsad studieerfarenhet/läsförmåga när de 

kommer upp på en högre nivå som SVA Grund, 

särskilt vad gäller läsning?

Litteratur:

• Gibbons: Lyft språket lyft tänkandet (2018)
Stärk språket stärk lärandet (2016)

• Maria Bjerregaard, NC: Föreläsning
”Framgångsrika läsare i alla ämnen” (2014)

• Halleson, Visén: Att arbeta med yrkes- och 
ämnestexter i gymnasieskolan – en didaktisk 
handbok. (2019)

Slutsats: Vi behöver STÖTTA våra elever i högre  

grad på ett konkret sätt i läsningen, både FÖRE, 

UNDER och EFTER läsning.

Förändrad undervisning

• Lässtöttande aktiviteter FÖRE 

läsning: 

THIEVES (modifierad)

• Tydliga lärandemål kring läsning

Summera och reflektera

•

•

•



•

•

•

•

•





Exempel under teorin. Egna exempel under undervisningen. 
Få vara med under handledning och titta flera gånger innan 
göra själv.

Ta instruktioner, bekräfta förståelse, våga fråga.

Vårdsvenska i början av utbildningen, Stegvisa integrerade lärandemål (Lisa Gannå) och 
Dialogisk undervisning, schemabrytande praktiska dagar                



•

•

•

•

•

•

mailto:isabelle.borg@uppsala.se
mailto:jenny.hast@skola.uppsala.se
mailto:marie.wadstedt@skola.uppsala.se
mailto:ing-britt.may@moa-larcentrum.se
mailto:lina.lonnedahl@skola.uppsala.se
mailto:sarah.norstedt@skola.uppsala.se




Sida 12

Språk- och 

kunskapsutvecklande 

arbetssätt i matematik

Huddinge Vux



lärare: Margarita Shaljyan

Vux Huddinge

Språk - och kunskapsutvecklande arbetssätt i matematik 

Exempel från komvux på grundläggande nivå



Inledning

14

o Inblick i Vux Huddinge och hur allt började

o Hur vi arbetar med språk- och kunskapsutvecklande undervisning

o Vilka slutsatser kan vi dra

o Frågor och kontaktuppgifter



Inblick i Vux Huddinge och hur allt började

15

Varför började vi med språkutvecklande arbetssätt?

o Ämnesintegrering: svenska som andraspråk och matematik

o Stöttning i begreppsinlärning och läsförståelse

o Skapa rutiner och strategier



Ämnesöverskridande undervisning

Behov och förutsättningar

o majoriteten av eleverna har svenska som andraspråk 

o syn på matematikämnet ändras

o det gynnar alla att språkbada

Vision med ämnesintegrering 

o parallella studier i SVA och matematik 

o strategier kring ordinlärning stärks

o läsförståelse samt andra språkliga kompetenser tränas 

16



Hur vi arbetar med språk- och kunskapsutvecklande undervisning - stöttning

Det finns stor behov av stöttning i begreppsinlärning och läsförståelse. Stöttning kan 

erbjudas genom:

○ explicit begreppsinlärning (begreppslistor, begreppskyltar)

○ stödmaterial

○ visuellt stöd

○ stöttning på modersmålet & elever som resurser för varandra

○ skapa rutiner för arbete med textuppgifter

… med förutsättning att gruppen inte är stor

17



Begreppsinlärning

Vi brukar:

o Börja lektionen med begreppen (begreppslistor)

o Göra uppgifter som stärker begreppsförståelsen och matematikspråket*

o Betona vikten av att kunna begreppen utanför skolan - vardagsspråk och 

mattespråk (synliggör homonymer)

*Exempeluppgifter på sida 7 och 8

18
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Exempel på uppgifter som stärker begreppsförståelsen

Exempeluppgift ur Cordanova delkurs  1 och 2

a. Addera talen 129 och 206. Dividera 
summan med 5.

a. Subtrahera talen 789 och 519. Dividera 
differensen med 5.

Exempeluppgift ur Förstå språket
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Exempel på uppgifter som stärker begreppsförståelsen - nomp.se



Stödmaterial

Vi använder lathund och tillgängliggör hjälpmedlen

● i klassrummet

● i lärplattformen (Google Classroom)

● hands-om material (klippa, jämföra, mäta)

21



Visuellt stöd (visualisering)

Vi brukar:

● Lösa uppgifterna med övertydliga, förenklade 

och dramatiserade  exempel

● Använda pennor i olika färger för att sortera 

och tydliggöra matematiska uppgifter och 

lösningar 

● Använda kroppsspråk, associationer

22



Stöttning på modersmålet & elever 

som resurser för varandra

● Skolverkets stödmaterial som finns på över 30 olika språk och 

innehåller exempel och illustrationer av centrala matematiska 

termer i grundskolan.

● Elever är resurser för varandra, de hjälper varandra på ett sätt 

som är mer avslappnat och tillåtande
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https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/resurser-for-undervisning-i-modersmal


Stöttning i läsförståelsen - arbete med textuppgifter

● Komplext problem - språket och strategier

○ språket på G

○ strategier 

■ dela informationen (texten) i hanterbara bitar 

(sekvensering)

■ skapa rutiner att självständigt lösa matematiska 

problem

● Rimlighetsbedömning 

24

SVA 

språket
Strategier

Omdömesförmåga



Arbetsgång med textuppgifter - följ stegen

25

1

Läs noga, helst 

några gånger

7

Identifiera och förstå 

viktiga begreppen

Skriv ned viktig info 

(fakta) i punktform

Identifiera och skriv 

ned frågan/problemet

UTVÄRDERA ditt svar och ställ frågan ÄR DET 

RIMLIGT?

Svara på frågan med 

en hel mening

Välj metoden och 

skriv ned uträkningen

2 43 5 6



Exempeluppgift i arbetet med en uppgift med text

Uppgift ur Cordanova delkurs 1 och 2

Hur man tydliggör arbetsgången och lösningen på 

skoltavlan →

26

“En skolklass med 38 elever gör en utflykt. Bussresan kostar 45 kr per 
elev. 

Inträde till ett tekniskt museum kostar 25 kr per elev. 

De två lärarna betalar 80 kr var för bussresan, men går in gratis på 
museet.

Skolan betalar hela kostnaden för eleverna och lärare. Hur stor blir den 
totala kostnaden?”



Slutsatser

➢ Helhetssyn på utbildningen - undervisningsspråket och ämneskunskaper håller 

tätt ihop

➢ Elevens förkunskaper, behov och förutsättningar är lärarens utgångspunkt 

➢ Lärarledd undervisning och stöd ska leda till självständighet (ger verktygslåda)

➢ Skapa nyfikenhet och grunder för livslångt lärande 
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Vid frågor eller synpunkter 

maila: margarita.shaljyan@edu.huddinge.se
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Gruppdiskussioner (20 min)

- Vilka tankar och reflektioner väcker de exempel ni fått ta 

del av idag?

- Hur arbetar ni idag i er verksamhet när det gäller språk-

och kunskapsutvecklande arbetssätt?

- Har ni tips och erfarenheter som ni vill dela med er av?



Information om 

Skolverkets stöd



Sida 31

Språk- och kunskapsutvecklande 

arbetssätt



Sida 32

Moduler i Lärportalen

Modulerna är framtagna för en modell 

med kollegialt lärande, men de kan 

användas även på andra sätt.

• Artiklar som presenterar forskning 

• Filmer som visar undervisning 

• Exempel på undervisningsaktiviteter att 

pröva i klassrummet

• Diskussionsfrågor



Sida 33

Moduler i Lärportalen

Stödstrukturer för undervisning på komvux

• Ingår i Specialpedagogik för lärande

• Stödstrukturer och individanpassning

• Språkliga aspekter i olika kurser

• Stötta elevernas språk-och kunskapsutveckling

Vuxendidaktiska perspektiv på matematiklärande

• Språk och matematik

• Individualisering och flexibilitet

• Matematiksvårigheter

https://larportalen.skolverket.se/#/modul/4-specialpedagogik/Vuxenutbildning/115_stodstrukturer_for_undervisning_pa_komvux
https://larportalen.skolverket.se/#/modul/1-matematik/Vuxenutbildning/470_vuxendidaktiskaperspektivpamatematiklarande
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Moduler i Lärportalen

Språk- och kunskapsutvecklande arbete

• Bearbeta texter före, under och efter läsning

• Skriva texter i ämnet

• Digitala och multimodala texter

Kommunikation i naturvetenskapliga ämnen

• Vardagsspråk och naturvetenskapligt språk 

• Klassrumskommunikation

• Läsa och tolka naturvetenskapliga texter

https://larportalen.skolverket.se/#/modul/5-las-skriv/Gymnasieskola/018_sprak-o-kunskapsutveckl-arb
https://larportalen.skolverket.se/#/modul/2-natur/Gymnasieskola/508-Kommunikation-i-naturvetenskapliga-amnen
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Annat material från Skolverket

Greppa språket

Ämnesdidaktiska perspektiv på flerspråkighet

•

•

https://www.skolverket.se/publikationsserier/forskning-for-skolan/2012/greppa-spraket-amnesdidaktiska-perspektiv-pa-flersprakighet?id=2573
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Annat material från Skolverket

Språk-och kunskapsutvecklande 

arbetssätt i vuxenutbildningen

Sida på Skolverket.se med 

undervisningsexempel och en 

fördjupande rapport

https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/sprak--och-kunskapsutvecklande-arbetssatt-i-vuxenutbildningen
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Termer för matematikundervisning 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/resurser-for-undervisning-i-modersmal#h-Termerformatematikundervisningettstodmaterialforundervisningimatematikochstudiehandledningpaolikasprak
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Tips på fördjupning

Matematik och språk – Nämnarens artikelsamling

Ett häfte där NCM har samlat artiklar om språkliga 

aspekter av matematiken och om hur man kan arbeta 

med en språkutvecklande matematikundervisning. 

Samtliga artiklar har publicerats i Nämnaren under de 

senaste tio åren.

http://ncm.gu.se/18975
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Tips på fördjupning

Flerspråkighet som resurs 

Trettio författare presenterar sin forskning om och 

arbete med andraspråksutveckling och flerspråkiga 

elevers lärande. 

Ett kapitel handlar specifikt om matematik och då 

inom vuxenutbildning. 



Sida 40

Tack!




