
Rumstavla för den 
språkmedvetna läraren

1. För en trygg och uppmuntrande atmosfär i undervisningsgruppen

• En positiv atmosfär uppmuntrar till att fråga och svara även med elementär språkkunskap. 

2. Använd bilder och illustrationer som stöd i ditt undervisningsspråk och i dina undervisningstexter.
• Utnyttja på ett mångsidigt sätt stödmaterial (verbala, visuella, auditiva, symboliska och kinestetiska) samt olika 

lärmiljöer.

3.  Använd ett tydligt undervisningsspråk
• Öppna omsorgsfullt de centrala begreppen i det ämnesområde som behandlas och upprepa dem tillräckligt.

• Inled, avsluta och förflytta dig tydligt från ett ämne till ett annat.

• Lär eleverna uppgiftsspråket i skolan och i ditt eget läroämne (t.ex. ”definiera”, ”markera”, ”presentera”, 
”fundera”, ”skriv”, ”förklara”, ”berätta”, ”härled”).

4. Namnge och lyft fram målen och de centrala begreppen för undervisningshelheten
• Berätta också vad det som eleven tidigare lärt sig anknyter till.

• Gör slutligen ett kort sammandrag och upprepa det eleven lärt sig.

5. Gör det möjligt för samtliga elever att delta genom att differentiera uppgifterna och ställa frågor 
som passar alla    
• Använd frågeteknik som gör det möjligt för alla att delta. Formulera t.ex. definitioner i ord och fråga om begrepp 

som finns i lättbearbetad text.

• Använd öppna frågor som inte har ett enda rätt svar och som 
möjliggör svar på olika nivåer.

• Använd färdiga inledningar på svaren i språkfärdigheternas 
begynnelseskede. 

6. Stöd eleven att observera typiska drag i läroämnets 
texttyper och öva på att tillämpa dem, vid behov med 
hjälp av en modell.
• Ge även stöd att uppfatta texthelhetens delar, lär ut 

lässtrategier.

7. Skynda inte
• Reservera egen tid för att enbart lyssna samt för att göra 

anteckningar. När du ställer frågor, ge eleverna tillräckligt  
med tid för att svara.

• Ge även eleverna tid att fundera, så att saker sjunker in och 
fördjupas. 

8. Visa jämlik uppskattning för de språk dina elever 
behärskar och förutsätt det också av dem
• Skapa lärsituationer där ni diskuterar språk och parallellt 

använder samt jämför dem. 

9. Uppmuntra och lär eleverna att nyttja alla språk de kan 
under lektionerna 
• Uppmuntra vårdnadshavarna att stödja sitt barn på sitt eget 

språk i hemuppgifterna och att läsa högt för barnet. 

10. Uppmuntra dina elever att regelbundet läsa på svenska 
och andra språk de använder i skolan och på fritiden

Ota koppi-programmets material (på finska): https://www.otakoppi-ohjelma.fi/, Kielitietoisen opettajan oppaasta (e-norssi, red. Tarja Ruohonen 2019). https://enorssi.fi/kielitietoisen-opettajan-opas/ 

samt DivED-utvecklingsprojektets material https://dived.fi/sprakmedveten-praxis-for-larare/


