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Abstract 
The aim of this study is to focus on language development investigating how teachers and 

principals look at the concept of language development and what language developmental 

methods the teachers use in teaching. The study has been conducted through qualitative 

interviews and non-participatory observations at a primary school in a city in central Sweden. 

The informants in the study consist of two principals and three teachers of theoretical subjects 

at the senior level of the nine-year compulsory school. The theoretical point of departure is 

the socio-cultural theory of language use, scaffolding, proximal development and interaction. 

The result shows that different teaching methods and elements in a lesson where language is 

applied, are necessary in order to become language developing. The result also shows that 

important aspects of teaching are common to the three teachers, i.e design, implementation 

and structure, and are part of the language developmental approach, but teaching also differs 

depending on the subject of teaching. 
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Sammanfattning 
Syftet med denna studie är att med fokus på språkutveckling undersöka hur lärare och rektorer 

ser på begreppet språkutveckling och vilka språkutvecklande arbetssätt lärarna använder sig 

av i undervisningen. Studien har genomförts genom kvalitativa intervjuer och icke-deltagande 

observationer på en grundskola i en stad i mellansverige. Informanterna i studien består av två 

rektorer och tre ämneslärare i teoretiska ämnen på högstadiet. Den teoretiska utgångspunkten 

utgörs av den sociokulturella teorin där språkanvändning, stöttning, den proximala 

utvecklingszonen och interaktion ingår. Resultatet av studien visar att olika arbetssätt och 

lektionsmoment där man arbetar med språket krävs för att undervisningen ska vara 

språkutvecklande. Resultatet visar även att viktiga aspekter i undervisningen är gemensamma 

hos de tre lärarna, nämligen utformning, genomförande och struktur, och är en del av det 

språkutvecklande arbetssättet, men undervisningen skiljer sig också åt beroende på vilket 

ämne undervisningen sker i. 
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1. Inledning 
 

I dagens skola har många elever bristande läs- och skrivkunskaper. I sin forskning har Timm 

och Uibu (2015) kommit fram till att flickor presterar bättre än pojkar. Att svenska elevers 

läsförmåga har försämrats har framkommit i PISA-undersökningar:  

 
De internationella undersökningarna PISA (mäter 15-åringars läsförmåga) och PIRLS (mäter 10-åringars 

läsförmåga) visar att svenska elevers läsförmåga har försämrats markant under 2000-talet. Svenska 

elevers läsförmåga låg i början av 2000-talet på en hög nivå i internationell jämförelse, men ligger enligt 

den senaste PISA-undersökningen från 2012 under OECD-genomsnittet. (Riksdagen-

Kulturdepartementet, 2016). 

 

Att elevernas läs- och skrivförmåga är bristfällig leder till att de får försämrade skolresultat, 

och det i sin tur kan leda till sämre levnadsförhållanden. Av denna anledning är det särskilt 

viktigt att skolan arbetar med elevernas språkutveckling. Skolverket (2012) påpekar att alla 

skolformer har mål om språkutveckling. Det pratas om vikten av språkutveckling hos elever 

inom skolan. Det handlar inte enbart om andraspråkselever, utan om alla elever. Oftast läggs 

ansvaret för elevernas språkliga förmåga och språkutveckling på svenskläraren och 

svensklektionerna. Men faktum är att eleverna arbetar med språket på alla lektioner och i alla 

ämnen, i och med att de måste läsa och skriva i alla ämnen. Skolverket (2014) menar att 

svenskämnet bär ett stort ansvar för att eleverna ska utveckla sina språkkunskaper, men inte 

för ämnesspecifikt språk som används inom olika ämnen. Språket är det viktigaste redskapet i 

alla ämnen. Om eleverna har ett otillräckligt språk med bristande läsförmåga kommer de att 

ha svårt att ta till sig texter, att skriva osv. Detta framgår även av Stehagen (2014) som menar 

att eleverna har svårigheter med att uttrycka sig och förstå texter i ämnen som SO och NO. 

Inte heller kommer eleverna att klara det om de inte förstår de ämnesspecifika termerna. De 

kommer inte att kunna räkna ut ett tal i matematik om de inte förstår vad det är de ska räkna 

ut i ett lästal. Om de inte förstår termer som subtrahera, dividera m.m. blir det svårt att veta 

vad de ska räkna ut och hur de ska räkna ut det. Just därför är alla ämneslärare ansvariga för 

elevernas språkutveckling. Skolverket (2012) påpekar att skolans uppgift är att stödja eleverna 

så att de kommer långt i sin språkutveckling när de slutar grundskolan. Skolverket (2014) 

uttrycker tydligt att alla skolämnen ska arbeta med språkutveckling. 

  

Att elevers språk har försämrats och att det är skolans ansvar att arbeta med elevernas 

språkutveckling har frambringat intresset att undersöka vilken uppfattning lärare och 

skolledare har om språkutveckling och vilka språkutvecklande arbetssätt de använder sig av. 

Att utveckla elevernas språk handlar om fyra delar, nämligen läsning, skrivande, ordförråd 

(begreppsförståelse och begreppsanvändning) och kommunikation. Denna studie undersöker 

hur lärare arbetar i skolan för att elever ska utveckla sitt språk och få en bättre läs- och 

skrivförmåga. Begreppen språkutvecklande och språkinriktad kommer att användas parallellt i 

denna studie, då de båda omnämns i litteraturen. Genom att genomföra en studie om ämnet 

språkutveckling har nya kunskaper erhållits, vilka kommer kunna användas för att leda ett läs- 

och skrivutvecklande arbete som speciallärare i framtiden. Studien genomfördes på en 

grundskola i en stad i mellansverige. Skolan benämns som Xskolan i studien. 
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2. Syfte 
 

Syftet med studien var att undersöka på vilket sätt en skola arbetar med språkutveckling i 

olika ämnen och hur lärarna och skolledningen uppfattar begreppet språkutveckling. 

Nedanstående frågor används för att precisera syftet: 

- Vilka olika uppfattningar om språkutveckling framkommer i lärarnas och 

skolledningens svar?  

- Vilka språkutvecklande arbetssätt framkommer vid observationerna och i lärarnas 

svar? 
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3. Forsknings- och litteraturgenomgång 
 

I detta kapitel behandlas tidigare forskning, litteratur, styrdokument med mera som behandlar 

ämnet språkutveckling. 

 

3.1 Språkutveckling 
 

Som inledning till teoridelen är det intressant att undersöka hur begreppet språkutveckling 

definieras av Skolverket. Skolverket förklarar termen språkutveckling på följande 

sätt”…språkutveckling är att tillägna sig en allt bredare och djupare repertoar av varierande 

språkliga verksamheter ” (Skolverket, 2012, s.25–26). För att språket ska utvecklas är det inte 

tillräckligt att öva på olika färdigheter såsom stavning och ordkunskap var för sig utan språket 

måste användas i ett meningsfullt sammanhang. Eleverna behöver träna på att tala och skriva 

men inte enbart utföra dessa aktiviteter för övandets skull, utan också använda talandet och 

skrivandet för ett ändamålsenligt och betydelsefullt syfte såsom att exempelvis sprida 

information om något. Det är även viktigt att arbeta med olika språkliga strategier i olika 

ämnen. Skolverket menar att språket och den kommunikativa kompetensen utvecklas i 

interaktion med andra. 

 

3.1.1 Läroplanen och Skolverket om språkutveckling  
 

I läroplanen för grundskolan, Lgr11 (Skolverket, 2011) uttrycks det att skolan har ansvar för 

att eleverna ska få utveckla sitt språk så att de kan uttrycka sig muntligt och skriftligt i olika 

sammanhang, och för att de dessutom ska kunna använda svenska språket både i tal och skrift 

när de avslutat sin grundskoleutbildning. Om ett språkutvecklingsarbete ska slå väl ut måste 

en hel skola vara delaktig och införstådd i arbetet och det är rektorers och huvudmäns ansvar 

att utvärdera undervisningen, påpekar Skolverket (2013).  

 

Skolverket (2013) betonar att ett av skolans mest betydelsefulla uppdrag är att säkerställa att 

eleverna får utveckla språkliga och kommunikativa förmågor för att kunna använda dessa som 

redskap för lärande och utveckling. Detta innebär även att eleverna ”…ska ges möjlighet att 

utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära” (Skolverket, 2011, s. 239). Vidare 

påpekar Skolverket att ” Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade” (s. 9). 

Genom att eleverna får samtala, läsa och skriva i undervisningen får de också möjlighet att 

utveckla förmågan att kommunicera. Det är lärarna på en skola som är ansvariga för 

undervisningen och för att eleverna ska få utveckla dessa förmågor. Skolverket menar att 

”lärarna ska organisera och genomföra arbetet så att eleven…- får stöd i sin språk- och 

kommunikationsutveckling” (s.14). Skolverket (2012) understryker att det är betydelsefullt att 

eleverna får övning i kommunikation i alla skolämnen. 

 

Eleverna ska få träna på att tala och samtala i olika ämnen, och svenskämnet är inte ensamt 

ansvarigt för att träna eleverna språkligt så att de klarar av andra ämnen, menar Skolverket 

(2012). Skolverket (2013) påpekar att alla ämnen och lärare är ansvariga för elevernas 
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språkutveckling. Eleverna måste dessutom läsa och skriva i alla ämnen, och olika ämnen 

kräver olika läs- och skrivstrategier eftersom man skriver och läser olika typer av texter i de 

olika ämnena, anger Skolverket (2012). Detta innebär att lärarna måste tänka igenom vilka 

språkliga utmaningar det kommer att leda till och erbjuda eleverna stöttning i undervisningen. 

I några ämnesplaner såsom i exempelvis samhällskunskap framgår det tydligt att ämnet har 

ansvar för språkutveckling, i andra ämnesplaner gör det inte det, men ämnet har likväl ansvar 

för att eleverna ska utveckla sitt språk. Vissa punkter i ämnenas centrala innehåll anger vad 

man ska arbeta med i ämnet för att utveckla språket. Men eftersom alla ämnen inte har en 

tydlig koppling till språk och språkutveckling är det därför viktigt att den undervisande 

läraren inte enbart tänker på hur undervisningen ska läggas upp utan också hur man skulle 

kunna arbeta med ämnets specifika språk. För att eleverna ska klara sig i alla ämnen måste de 

behärska ämnesspråket i varje ämne.  

 

3.1.2 Språkets betydelse 
 

I läroplanen för grundskolan, Lgr 11 (Skolverket, 2011) förklaras språkets betydelse: 

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar 

människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett 

rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, 

livsåskådningar, generationer och språk möts. (s. 222). 

 

Språket är med andra ord betydelsefullt och används av människan hela tiden för olika syften 

och i olika sammanhang. Detta framkommer i Tode och Sakais (2016) forskning. Vi behöver 

olika språkliga färdigheter för att kunna hantera olika situationer och befinna oss i olika 

sammanhang. Bjar (2006) uppger att språket är särskilt viktigt i alla skolverksamheter för 

tillägnandet av kunskaper och det blir alltmer abstrakt ju äldre eleverna blir, vilket kan 

försvåra kunskapsinhämtningen. I Snowling, Adams och Stothards (2001) forskning 

framkommer det att den språkliga förmågan är betydelsefull för elevernas utveckling av 

kunskaper och läs- och skrivförmågan. Conti-Ramsden, Durkin, Simkin och Knox (2009) har 

i sin forskning kommit fram till att undervisning kan inverka positivt på elevernas 

skolframgångar, om undervisningen är språk-, läs- och skrivfrämjande. Det är därför viktigt 

att arbeta med språkutveckling för att eleverna ska kunna använda språket som ett verktyg för 

lärande, menar författaren. 

Att språket är något som eleverna behöver i skolan, men också utanför skolan för att fungera 

som samhällsmedborgare, uttrycks av Bjar och Liberg (2010). Språket är nödvändigt för 

tillgodogörandet och utvecklandet av kunskaper, men det är också genom språket vår identitet 

och våra normer skapas.  

 

3.1.3 Att lära sig språk 
 

Hur går lärandet av språk till? Bogdanowicz och Bogdanowicz (2016) menar att barn börjar 

lära sig ett språk genom sånger, dikter och berättelser. Även Bjar och Liberg (2010) menar att 

barn lär sig språk genom att leka lekar och genom att leka med språket, och med och genom 

att härma andra. De barn som börjar prata i ett tidigt skede utvecklar även lingvistiska 
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kunskaper tidigt, enligt Buchweitz (2016). Wedin (2010) framför att det är viktigt att samtala 

med barn om texter för att de ska få använda sig av en annan typ av språklighet än den de 

använder till vardags och att barn får lära sig att berätta genom sånger, bilder, film, poesi etc. 

Samtal om texter och berättande genom sånger, poesi m.m. är positivt för barns 

språkutveckling. Barn som lär sig berättande lär sig att läsa och skriva lättare. De elever som 

lär sig att läsa och skriva snabbt blir också de som avancerar i större utsträckning i skolan än 

andra elever.  

Barns språkkunskaper är kontextbundna i ett tidigt skede men blir mer avancerade och 

kontextreducerade genom att barnen blir exponerade för vuxnas språk, enligt forskning av 

Tode och Sakai (2016). I Timm och Uibus (2015) forskning framkommer det att barn som 

kommer i kontakt med ett väldigt begränsat nytt ordförråd, inte förstår texters betydelse. Detta 

är väldigt vanligt bland elever som lär sig att läsa och skriva sent och som därför också 

undviker att läsa böcker, vilket har en negativ inverkan på tillägnandet av ett större ordförråd, 

och på så vis halkar de efter de andra eleverna, påpekar Wedin (2010). Det är därför viktigt att 

använda ord i olika kontexter och eleverna behöver hjälp att förstå nya ord, påpekar Timm 

och Uibu (2015). Detta kommer i sin tur att ge dem ett större självförtroende när de kommer i 

kontakt med texter och det kommer leda till att de vill läsa mer. Wedin (2010) menar dock att 

läs- och skrivförmåga inte är de enda språkliga förmågorna eleverna behöver för att klara sig i 

skolan. De behöver även utveckla andra språkliga förmågor. 

Gibbons (2010) menar att lärandet av språk och hur väl vi lär oss ett språk beror på olika 

sociala kontexter och situationer vi ingått i. Det är positivt för språkutvecklingen att integrera 

ämnes- och språkundervisning, vilket många skolor gör nuförtiden. Det finns två frågor en 

lärare behöver ta i beaktande innan denne planerar undervisningen- ” Vilka språkliga krav 

ställer ämnet? Hur väl behärskar eleverna språket idag och vad behöver de lära sig? ” 

(Gibbons, 2010, s.164). Det mest optimala sättet att lära sig språk på är naturliga situationer. 

För att eleverna ska lyckas med skolan är ett integrerat sätt där man tillägnar sig språket och 

ämneskunskaper samtidigt lämpligast. 

Även om ämnes- och språkintegrerad undervisning är ypperligt för språkutvecklingen krävs 

det mer än så. Gibbons (2010) påpekar att innehållet i lärarnas undervisning och stöttning från 

deras håll är avgörande för att eleverna ska utveckla sitt språk. I stöttningen inbegrips att 

läraren ska utmana eleven med kognitivt krävande uppgifter inom deras proximala 

utvecklingszon, dvs. steget ovanför deras kunskapsnivå så att de får en möjlighet att 

utvecklas. Gibbons (2009) menar att undervisningen ska utmana eleverna för att de ska 

utvecklas och fastställer att detta även innebär att alla lärare måste förmedla vad de vill att 

eleverna gör med språket, dvs. vilka texter de ska skriva och läsa, hur de ska argumentera, 

vilka ord de ska använda, hur de ska formulera sig m.m.  

 

Något annat som är betydelsefullt för lärandet av språk är att den sker i en elevcentrerad 

lärmiljö. Edwards, Cline, Gandini, Giacomelli, Giovannini och Galandini (2013) har i sin 

forskning kommit fram till att undervisningen ska ske i en social kontext där barnen lär 

genom interaktion med varandra och de vuxna, diskussioner och genom att vara språkligt 

aktiva. På så sätt blir eleverna aktiva deltagare i sitt eget lärande och läraren blir den som 

handleder deras lärande. Eleverna behöver handledning kring vilka olika sätt språket kan 

användas på genom att öva sig i detta tillsammans med lärarna och de andra eleverna så att de 

senare kan bli självständiga i detta. I Tode och Sakais (2016) forskning framkommer det att 
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eleverna kunde använda det de lärt sig i klassrummet i sin egen språkproduktion när de skrev 

texter. 

 

En anledning till att elever kan uppfatta skolspråket som svårt är att det ofta upplevs som 

abstrakt till skillnad mot vardagsspråket. Skolverket (2016) framhåller att skolspråket består 

av abstraktion, generaliseringar, kategoriseringar, argumentation och reflektion och varje 

ämne har dessutom sitt eget språk. Gibbons (2009) menar att skolspråket är svårt för eleverna 

därför att de har svårigheter med att skilja på kontextbundet och kontextreducerat språk, att 

skolspråket är mindre personligt och mer abstrakt och att skolspråket använder sig av 

nominaliseringar och passivverb. Detta leder till att språket blir svårförståeligt för en del 

elever. Utbildningen i skolan måste därför fungera som en bro mellan skolspråket och 

vardagsspråket, exempelvis genom lärarens talade språk där eleverna får möta nya ord och 

uttryck, anger Wedin (2010). Edwards, Cline, Gandini, Giacomelli, Giovannini och Galandini 

(2013) upptäckte i sin studie att förskolan där studien genomfördes försökte utgå från 

elevernas intressen, kunskaper och förmågor i det pedagogiska arbetet med eleverna. Genom 

att läraren utgår ifrån elevens tidigare kunskaper, varierar arbetssätt, arbetsuppgifter och 

konstellationer (individuellt-, grupp- eller pararbete) gynnas lärandet, uttrycker Gibbons 

(2009). 

 

3.1.4 Två- och flerspråkighet 
 

När språket används tillsammans med andra får man nya språkkunskaper. Detta gäller för 

såväl ett förstaspråk som ett andraspråk. I Tode och Sakais (2016) forskning kommer det fram 

att andraspråket utvecklas i interaktion med de lärande, läraren och miljön. Rosén och Bagga-

Gupta (2015) har i sin studie om andraspråkslärande kommit fram till att i miljöer där elever 

får använda de språk de behärskar vid lärandet av ett nytt språk fungerar språken som en 

tillgång och utgör elevernas flerspråkiga identitet.  

Scheffner Hammer, Hoff, Uchikashi, Gillanders, Castro och Sandilos (2014) menar att 

flerspråkiga elever inte behärskar de olika språken lika bra som enspråkiga barn behärskar sitt 

enda språk under de första åren eftersom de lär sig flera språk samtidigt. De kommer dock 

ikapp sina enspråkiga kamrater och har lättare att lära sig språk genom att deras 

abstraktionsförmåga utvecklas mer än de enspråkigas. Två- eller flerspråkiga barn har ett 

språkligt försprång som de enspråkiga barnen saknar. El och Mirici (2015) har i sin forskning 

kommit fram till att tvåspråkiga barn har en större medvetenhet om språkliga skillnader 

mellan olika språk och att de även är bättre på att lära sig nya språk än deras enspråkiga 

kamrater. De tvåspråkiga barnen är även överlägsna när det gäller intelligens och kognitiv 

utveckling. Ett klassrum med flerspråkiga barn öppnar upp för möjligheter till ett spännande 

arbete. Wedin (2010) påpekar att de tvåspråkiga barnen har språkliga resurser som man kan 

tillvarata och att dessa elever exempelvis kan skapa flerspråkiga texter och utforska olika 

språk på Internet i klassrummet.  

 

3.1.5 Läsande och skrivande 
 

Genom att läsa och skriva får man nya kunskaper, dvs. att dessa två förmågor är ett verktyg 

för lärande, enligt Dysthe (2011). Läskunnighet och skrivkunnighet är två förmågor som man 
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måste arbeta aktivt med för att de ska utvecklas. Bogdanowicz och Bogdanowicz (2016) 

påpekar att man bör använda rim och ramsor för att utveckla elevernas språkliga förmåga och 

därmed också förbereda dem för att lära sig att läsa och skriva. Forskning visar att de barn 

som börjar prata i ett tidigt skede också har mer aktivitet i den del av hjärnan som utvecklar 

lingvistiska kunskaper och att de börjar utveckla lingvistiska kunskaper tidigt. Studier har 

visat att de centra i hjärnan som styr det talade språket, också är de som tvingar igång 

hjärncentrat som styr läsning och skrivning. Detta betyder att de barn som lär sig prata tidigt 

också kan lära sig att läsa och skriva i ett tidigt skede. De barn som däremot börjar prata i ett 

senare skede lär sig därmed att läsa och skriva senare.  

Bogdanowicz och Bogdanowicz (2016) menar att barn vanligtvis yttrar sina första ord mellan 

10 och 15 månaders ålder, och en försening av talet kan visa på en avvikande språkutveckling 

och kan därmed också vara en indikation på eventuella framtida läs- och skrivsvårigheter. Då 

ett barn lärt sig läsa och ju mer och bättre ett barn lär sig läsa, desto mer aktiveras 

ordformsområdet i hjärnan och detta område aktiveras betydligt mer hos dem som lärt sig läsa 

som barn än hos dem som lärt sig att läsa som vuxna. Det utvecklas banor från det visuella 

kretssystemet till andra delar av hjärnan genom att man läser. Två banor utvecklas samtidigt – 

den fonologiska och den lexikala och dessa används när man lär sig bokstäver (grafem och 

fonem) och att göra ljudassociationer. På så sätt kan de personer hos vilka detta sker lära sig 

att läsa flytande, medan de personer vars fonologiska och lexikala bana inte utvecklas, inte 

heller kommer att kunna lära sig att läsa flytande, understryker författarna. 

För att elever ska bli goda läsare och skribenter måste de få träna på detta i skolan bland 

annat. Men eleverna kan även träna på detta på vilka andra platser som helst än skolan, vilket 

har framkommit i Fasts (2007) doktorsavhandling. Hon menar att barn får kunskaper om 

läsandet och skrivandet genom interaktion med andra barn och vuxna. I Aram och Shapiras 

(2012) studie framkommer det att det är betydelsefullt att barn får möta olika typer av texter 

även hemma för att deras språk ska utvecklas i en positiv riktning. 

I Timm och Uibus (2015) forskning framkommer det att läsförståelse förutsätter att man har 

en grundläggande läsförmåga och att man kan utveckla tankeförmågan, vilket kräver att man 

kan analysera och generalisera. Berättande texter är bra att öva läsförståelse på. Genom dessa 

kan man visa eleverna på vilket sätt texter kan vara logiska och sammanhängande. Berättande 

texter innehåller nya ord och uttryck som hör ihop med kontexten, vilket gör texterna mer 

förståeliga. Stehagen (2014) uttrycker att man bör göra ett förarbete och arbeta med svåra ord 

och nyckelbegrepp då man inleder ett arbete med en ny text. Man kan även göra ordbanker 

tillsammans med eleverna och använda bilder till en text för att förstärka och underlätta 

förståelsen av den. Det är även lärorikt för eleverna att man högläser tillsammans i 

klassrummet och diskuterar det lästa för att de lättare ska förstå texter. Zauche, Thul, Darcy 

Mahoney och Stapel-Wax (2016) antyder att man genom gemensam läsning utvecklar språk- 

och litteracitetsförmågorna genom att barnet och den vuxne för en dialog kring det lästa och 

att nya ord introduceras.  

 

I Emmoths (2014) licentiatavhandling har det framkommit att det är viktigt att eleverna får 

läsa mycket i skolan och uttrycka tankar och åsikter kring det lästa genom att samtala om det, 

eftersom det kan utveckla elevernas språkförståelse och ordförråd. Stehagen (2014) 

instämmer i detta och menar att eleverna på detta sätt även kommer att bli skickliga läsare. 

För att eleverna ska kunna bli goda läsare krävs det att de har ett brett ordförråd för att förstå 

texter, särskilt texter som är mer avancerade, enligt Timm och Uibus (2015) forskning. 
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Stehagen (2014) påpekar att det är viktigt att skolan stöttar eleverna i deras läs- och 

skrivutveckling för att de ska kunna tillgodogöra sig kunskaper i skolan. Samtidigt som 

eleverna lär sig att läsa ska de även lära sig och få kunskaper om skolämnena, och om man 

arbetar med att eleverna ska tillägna sig förmågorna och ämneskunskaperna simultant, gynnar 

man elevernas lärande på bästa sätt, antyder Gibbons (2009). Att lära sig att läsa och skriva 

innebär enligt Liberg (2005): 

 
…att kunna  

• gå in i och på olika sätt röra sig i 

- allt från textvärldar i vilka den skrivna texten inte dominerar, dvs. att kunna samtala i 

vardagssammanhang, att se och samtala om bilder, att läsa tillsammans och samtala om bilderböcker, att 

återberätta vad man talat eller läst om tidigare. 

- till textvärldar där den skrivna texten dominerar, t.ex. att läsa texter med bilder och texter utan bilder på 

egen hand i olika situationer och sammanhang och inom olika genrer och olika ämnen. 

• delta inom ramen för olika medier (papper/penna, bok, TV/video, dator). 

• hantera och använda sig av visuella symboler, t.ex. bilder, logon, märken av olika slag och 

skriftspråkliga symboler. 

• hantera skriftkoden: bokstavskunskap, fonologisk medvetenhet, inkodning och avkodning med 

hjälp av både ljudningsteknik och helordsteknik. 

• kunna tala om sin egen utveckling (metakognitiv utveckling). 

                                                                                                          (s. 23).  

Skolverket (2014) menar att eleverna förutom att lära sig att läsa och skriva också behöver 

lära sig olika läs- och skrivstrategier för att kunna förstå och skriva olika typer av texter. Det 

är inte tillräckligt att vara läskunnig för att förstå texter. Även om man är läskunnig och har ett 

gediget ordförråd kan man ändå ha svårt att ta till sig innehållet i en text eftersom man saknar 

ämneskunskaper, menar Gibbons (2009). Man kanske förstår de enskilda orden när man läser 

en text men man klarar inte av att sätta ihop dem till ett meningsfullt sammanhang eftersom 

man saknar förförståelse i ämnet. Reichenberg och Lundberg (2011) menar att eleverna 

behöver få hjälp av lärarna att utveckla lässtrategier så att de kan läsa och förstå olika typer av 

texter. Något som är viktigt att tänka på som lärare enligt Gibbons (2009) är: 

…måste vi inse att det som kanske är en välbekant form av litteracitet för oss, oavsett om det nu handlar 

om skrivande eller läsande, kanske inte alls är det för eleverna. För dem utgör läs- och skrivuppgifterna 

högre upp i skolåren ett nytt sätt att använda språket och därför är det viktigt med explicit undervisning i 

hur man använder dessa nya former om eleverna längre fram ska kunna använda dem. (s.80). 

 

Läsande, skrivande, läs- och skrivstrategier och ämnesspråk kan tyckas som något självklart 

för lärare eftersom de är vana och har kunskaper om dessa färdigheter, men det är inte lika 

självklart för eleverna, utan det är något som lärare måste träna dem i. Gibbons (2009) menar 

att en elev behöver utveckla litteracitet i ett ämne för att klara av att ta till sig kunskaper i 

ämnet och för att klara att uppnå målen, men att det är få ämneslärare som arbetar just med 

ämnesspråket. Det är viktigt att arbeta med både innehållet, språket och med processen i ett 

ämne. 

 

Elever kan ha svårigheter med att komma igång att skriva och känna sig osäkra på hur man 

skriver olika texter. Stehagen (2014) menar att man som lärare därför kan använda sig av 

olika skrivmallar som gör det enklare för eleverna att börja skriva och strukturera sin text. 

Eleverna behöver även lära sig hur man antecknar, gör tankekartor, skriver sammanfattningar 

etc. så att de kan använda de skrivverktygen för att kunna ta till sig kunskaper, framför Dysthe 

(2011). Dysthe (2011) betraktar skrivandet som ett verktyg för lärande och menar att många 

studenter behöver träna på skrivprocessen.  
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Att skriva gör tankarna synliga. Att skriva gör det praktiskt möjligt att ta vara på tankarna, leta upp dem 

igen och följa deras utveckling. Genom att gå tillbaka till det skrivna kan vi omformulera planer, upptäcka 

nya associationskedjor och komma vidare i tänkandet. Skrivandet hjälper oss att se nya sammanhang, 

men också att avslöja det som är motsägelsefullt och saknar konsekvens. Genom skrivandet får vi ett 

djuplärande istället för ett ytligt lärande, och det hjälper oss att göra materialet eller lärostoffet till vårt 

eget. Att skriva kan leda till nya kunskaper och nya insikter. Att skriva är alltså en viktig lärstrategi. (s. 

12). 

 

3.1.6 Språkutvecklingen hos individen 
 

Zauche, Thul, Darcy Mahoney och Stapel-Wax (2016) antyder att familjer och 

vårdnadshavare måste vara centrala för information, utbildning och utveckling av barns 

förmågor dvs. att det är där barnets utveckling ska börja. Barnets ordförråd vid tre års ålder 

förutsäger hur väl barnet kommer att läsa i tredje klass. Barnets språkliga förmåga är en bättre 

indikator av barnets framtida läsförmåga än föräldrarnas inkomst, etnicitet och 

utbildningsnivå. Hart och Risley (1995) har genomfört en studie som beskriver interaktionen 

mellan föräldrar och barn under åren då barn tillägnar sig ett språk. I studien kom de fram till 

att det finns olikheter vad gäller erfarenheter och upplevelser hos ett- och tvååringar från 

familjer med ett brett socioekonomiskt spektrum. Barn i låginkomsttagarfamiljer får höra 30 

miljoner färre ord upp till tre års ålder än barn från mer bemedlade familjer. Även Stehagen 

(2014) instämmer i att lärandet för barn som kommer från talspråkliga miljöer, dvs. barn som 

oftast kommer från socioekonomiskt lägre stående familjer, påverkas av den talspråkliga miljö 

de lever i. Många av dessa barn utvecklar inte ett avancerat abstrakt tänkande. 

Undersökningar visar att samtal, interaktion och läsning med barnet under de tre första åren 

leder till en språklig och kognitiv utveckling, det är skolförberedande och påverkar barnets 

akademiska framgångar, påpekar Zauche, Thul, Darcy Mahoney och Stapel-Wax (2016). 

Läraren är också viktig för elevernas lärande eftersom denne ansvarar för innehållet och 

genomförandet av undervisningen. Dockrell, Stuart och King (2010) har i sin studie kommit 

fram till att elevers språk kan utvecklas om de får arbeta med aktiviteter i klassrummet som 

enligt forskning är gynnsamma för språkutvecklingen. Detta är särskilt viktigt för de barn som 

kommer från låginkomsttagarfamiljer. Det är viktigt att skolan hjälper dem att lära sig 

skolspråket för att de ska lyckas i skolan. Det är betydelsefullt att lärarna i skolan använder ett 

varierat språk och att eleverna får delta aktivt i undervisningen för att eleverna ska kunna lära 

sig och utvecklas, menar Stehagen (2014). Det är dock inte fördelaktigt att eleverna får arbeta 

fritt då det missgynnar de elever som har ett bristfälligt språk och som kommer från hem som 

saknar studievana. En god språkutvecklande undervisning är en undervisning där eleverna 

deltar aktivt och där läraren är lyhörd för vad eleverna har att bidra med. Genom att lärarna 

lyssnar på och erbjuder eleverna möjlighet att diskutera tankar, frågor etc. får eleverna 

positiva förväntningar och intresse för undervisningen, vilket i sin tur kan hjälpa dem att 

förbättra sin läs- och skrivförmåga. Det är viktigt att lektionerna har en struktur så att eleverna 

känner igen upplägget varje gång de ska ha en lektion och att läraren talar om vilka mål man 

arbetar mot, att läraren handleder eleverna och att de får dokumentera och reflektera kring sitt 

lärande. I sin forskning har Shabudin, Aisyah, Darus och Mimiko (2014) kommit fram till att 

webbaserat lärande är positivt för elevernas lärande. Det skapar motivation, bättre lärande, 

eleverna blir mer autonoma och får en bättre förståelse av det som lärs in, de kan tänka och 

använda sin fantasi och de minns lättare. 
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3.1.7 Betydelsen av att arbeta språkutvecklande 
 

Att arbeta språkutvecklande är av stor betydelse eftersom både språk och 

undervisningsinnehåll rör sig bort från elevernas vardag och erfarenheter alltmer ju äldre de 

blir och eleverna får problem med att förstå både språket och innehållet, uttrycker Stehagen 

(2014). Det finns elever som kommer från språkbakgrunder från vilka skolspråket skiljer sig i 

hög grad, och det är särskilt viktigt för dem att skolan arbetar med och utvecklar deras språk. 

Språkinriktad undervisning är inkluderande och kan leda till en språkutveckling hos alla. 

Lozic (2016) hävdar att en språkinriktad undervisning gynnar alla elever enligt forskare. ” 

Varje skola bör därför hitta sätt att följa upp elevernas språkutveckling, skapa strategier för 

språkstöd samt presentera en plan för lärarnas kompetensutveckling inom språk- och 

begreppsutveckling” (Lozic, 2016). Stehagen (2014) framhåller att det även är viktigt att det 

finns tydliga mål, att eleverna får träna på det de behöver, samarbeta, att de får regelbunden 

respons av läraren och tidsgränser som de måste hålla för att på så sätt träna sig inför vad 

samhället förväntar sig av dem, men också för att kunna inrikta sig på arbetsprocessen. Detta 

är ett sätt som inkluderar och gynnar alla elever, men i synnerhet de elever som är 

lågpresterande.         

 

Stehagen (2014) förklarar på vilket sätt man kan arbeta språkutvecklande och vad en 

språkutvecklande undervisning innehåller. 
 

Formativ bedömning och språkinriktad undervisning har fokus på detta: 

- Att utgå ifrån elevernas förförståelse och språkliga nivå genom elevaktiva diskussioner som 

skapar motivation och nyfikenhet. 

- Att stötta lärandeprocessen genom att modellera och ge exempel på hur olika uppgifter kan lösas 

samt skapa och använda gemensamma mallar i samspel med eleverna. 

- Att visa på användbara strategier att läsa, förstå och ta till sig innehållet i en text och skriva 

egna. 

- Att skapa ett gemensamt språk för att förstå och kunna tala om lärandet. 

- Att dokumentera uppgifter, samtal, diskussioner och kommentarer på olika sätt, inte minst med 

hjälp av digitala verktyg som underlättar samarbete. 

                                                                                                                          (s. 135). 

Genom att arbeta på följande sätt utvecklas elevens språk samtidigt som elevens 

ämneskunskaper, eftersom språk och kunskap är samma sak och är krävande för eleven, 

uttrycker Stehagen (2014). Genom att man arbetar med språket, underlättar man samtidigt 

kunskapsinhämtandet för eleven, och kunskaper förutsätter således att eleven utvecklar 

språket och tvärtom. Cox Eriksson (2014) har i sin doktorsavhandling kommit fram till att 

tidig språkutveckling är viktig, särskilt ordförrådets utveckling, eftersom det gör att elevernas 

språk utvecklas positivt inom flera områden såsom exempelvis det grammatiska området. 

 

3.1.8 Lärarens betydelse 
 

Bjar (2006) antyder att lärare bör vara språkligt medvetna och arbeta språkutvecklande för att 

stötta eleverna i deras språkutveckling. Lärarna kan stötta eleverna både genom planerade 

aktiviteter och i spontana situationer som uppkommer, uttrycker Gibbons (2009). Det är även 

viktigt att alla lärare har en medvetenhet om det egna ämnets säregna språk för att kunna 

stötta eleverna språkligt, framför Bjar (2006). Ett sätt som stöttar barnens språkutveckling är 

att barn får möta ett språk som stöttar deras lärande och uppmuntrar språkligt beteende när 
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vuxna interagerar med dem, framför Zauche, Thul, Darcy Mahoney och Stapel-Wax (2016) 

Anledningen till att interaktionen med den vuxne (läraren), leder till språkutveckling, är för 

att barnen får höra ett tal som har en variation i ordförråd, grammatisk komplexitet och 

syntaktisk struktur. Detta hjälper eleverna vid lärande, förståelse och språklig produktion.  

I Dockrells, Stuarts och Kings (2010) forskning framkommer det att läraren är viktig därför 

att det är denne som kan förbättra undervisningen genom språkutvecklande aktiviteter i 

undervisningen. Gibbons (2009) menar att lärarna behöver reflektera kring ett antal frågor när 

de planerar sin undervisning för att göra undervisningen språkutvecklande och stärka 

elevernas språk: 

• Vad är det du vill att alla elever ska förstå och kunna tillämpa? 

• Vilken typ av utvärdering kommer du att använda för att bedöma hur eleverna tillägnat sig 

kursmomentets kärna och begrepp? 

• Vad har eleverna för förförståelse, erfarenheter och kunskaper inom ämnesområdet? 

• Hur kan du presentera nyckelbegreppen på ett språk som eleverna förstår och utgå från deras 

erfarenheter? 

• Hur uttrycks dessa begrepp och idéer? Vad är ämnesspecifikt? 

• Vad kan enskilda andraspråkselever ge de övriga i klassen (t.ex. för att de har specialkunskaper i 

ämnet) 

• Vilka aktiviteter kan användas för att introducera det ämnesspecifika språket och knyta det till 

sådant eleverna redan vet? 

• Om du ”tänker baklänges”, vilka aktiviteter kommer att leda fram till slutmålet?                                                                                                                              

(s. 231). 

Stehagen (2014) instämmer i att lärarna behöver reflektera kring och bli medvetna om hur de 

ska lägga upp undervisningen för att kunna nå ut till alla elever och vilka språkliga och 

kognitiva krav ämnesundervisningen och texterna i ämnet ställer på eleverna. Gibbons (2010) 

instämmer i att lärare behöver tänka igenom vilka olika krav uppgifter ställer på eleverna.  

Lozic (2016) påpekar att det är alla lärares ansvar att arbeta språkutvecklande. Gibbons 

(2009) framhåller att läraren även bör utgå ifrån det eleverna känner till och deras 

erfarenheter, använda vardags- och ämnesspecifikt språk och förbereda eleverna för att möta 

det ämnesspecifika språket.  

Ahlberg (2009) anger att lärares utbildning, yrkeserfarenheter och privatliv påverkar deras syn 

på hur lärarjobbet ska utföras. Markussen, Brown, Juhl, Piasta, Bleses, Højen och Justice 

(2017) behandlar kompetensutveckling och hävdar att fortbildning används för att förbättra 

pedagogers kunskaper och förmåga att erbjuda elever kvalitativa språkliga miljöer. Lärare 

behöver även utveckla kollegialt lärande i skolan genom att tillägna sig ny forskning och 

reflektera kring det egna och kollegors lärararbete, enligt Skolverket (2013). Resultatet av 

kollegialt lärande och utveckling av undervisning blir verkningsfullt. Lärare kan även erhålla 

kompetensutveckling i språkutvecklande arbetssätt på läslyftet. 

 

3.1.9 Språkutvecklande arbete 
 

För att kunna arbeta språkutvecklande i sin undervisning behöver lärarna fortbildning och 

kompetensutveckling. Skolverket (2013) understryker att nedanstående faktorer är viktiga för, 

och har en positiv inverkan på elevers språk-, läs- och skrivutveckling: 
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• Åtgärderna måste vara sammankopplade med resultat och måluppfyllelse. 

Förändringarna som görs i undervisningen som är en följd av kompetensutveckling 

måste vara synliga för de deltagande. 

• För att åstadkomma en utveckling av undervisningen måste utvecklingsarbetet 

ske under en längre tid, både individuellt och kollegialt på hela skolan. 

• Åtgärderna måste vara meningsfulla och ha sin grund i de behov som finns. 

Genom att lärare och all personal involveras i ett tidigt stadium blir effekterna av 

åtgärderna mer påtagliga. 

• Det är av vikt att välja ut vilka mål man har med utvecklingsåtgärderna. För 

många mål kan göra att utvecklingsåtgärdernas effekt och varaktighet hämmas. 

• Utvecklingsåtgärderna måste ha stöd hos alla som arbetar på skolan. Rektors 

och ledningens stöd krävs för att utvecklingsåtgärderna ska bli godkända och 

berättigade, och för att få tillgång till rätt resurser och förutsättningar.  

• Kollegialt lärande hos lärarna är viktigare än individuellt lärande för utveckling 

av undervisningen, enligt forskning. En språk-, läs- och skrivutvecklare kan föra 

samman lärare för diskussion och samarbete i form av ett nätverk regioner, kommunen 

och skolor emellan. 

 

Att reflektera kring hur undervisningen kan bli språkutvecklande är väsentligt. Förutom att 

lärarna behöver tänka på att göra undervisningen språkutvecklande måste de även utgå ”från 

läroplanens övergripande mål och riktlinjer med ämnenas syften, centrala innehåll och 

kunskapskrav” (Stehagen, 2014, s.39). Genom att arbeta språkutvecklande kan eleverna 

utvecklas. I en studie av Lee och Pring (2016) om barn från socialt utsatta områden där många 

av barnen hade en icke-åldersadekvat språkutveckling framkom det att barnens språk 

utvecklades i hög grad genom att de fick delta i språkgrupper där de fick språkligt stöd. 
 

”Lärarna bör vid en mängd tillfällen ge eleverna möjlighet att möta och använda relevanta 

begrepp och ge språklig stimulans” (Lozic, 2016). På så sätt kommer eleverna lättare att förstå 

ämnesinnehållet och få kunskaper om det, samtidigt som de även tillägnar sig ämnesspråket. 

Även i Cox Erikssons (2014) doktorsavhandling om barns utveckling av ordförrådet framkom 

det att ordförrådets utveckling är avgörande för elevernas språkliga och kognitiva utveckling. 

Det är viktigt att språkutvecklande undervisning innehåller läsning, skrivande, muntlig 

produktion, lyssnande, visualisering, kognitivt fordrande uppgifter, ett syfte att utveckla 

ordförrådet, ämnesspecifika texter, lärandestrategier och formativ bedömning, enligt Stehagen 

(2014). Förutom detta innehåll i undervisningen måste lärarna ge eleverna möjlighet att arbeta 

språkaktivt och utifrån olika arbetssätt och lärarna behöver ha en språklig ämnesmedvetenhet 

för att kunna stötta eleverna i lärandet. Det är även viktigt för eleverna att ha tydliga mål och 

tydligt innehåll i undervisningen. 
 

Stehagen (2014) berör två metoder som kan användas för språkutvecklande arbete -språk- och 

ämnesintegrerad undervisning, SIOP, och genrepedagogik med cirkelmodellen. SIOP är en 

metod där eleverna får tala, lyssna, skriva och läsa vid varje tillfälle när de arbetar i skolan. 

Genrepedagogik är en metod där eleverna får arbeta med andra elever i en kontext där 

eleverna får lära sig olika genrers syfte, uppbyggnad och drag, vilket hjälper dem att lära sig 

att läsa och skriva. Lärare kan genom de två metoderna för språkutvecklande arbete göra 

eleverna mer aktiva och skapa struktur och förutsägbarhet. Digitala verktyg kan användas 

som ett komplement i den språkriktade undervisningen då detta är lämpligt. Några 
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beståndsdelar som är språkutvecklande och positiva för elevers lärande är diskussioner kring 

lektionsinnehåll, texter, aktivitet, skapande av motivation hos eleverna, exemplifieringar, 

mallar, läs- och skrivstrategier, läsande och skrivande i alla ämnen, texters struktur och 

ordförråd och formativ bedömning. För att hjälpa eleverna att förstå texter och förbereda dem 

för eget skrivande kan läraren göra tankekartor gemensamt med eleverna. 

 

Att eleverna får reflektera, skriva och diskutera vad de kan och skulle vilja kunna inför ett nytt 

arbetsområde skapar intresse hos eleverna, vilket är gynnsamt för lärandet, enligt Stehagen 

(2014). Läraren behöver även fundera kring hur och vad eleverna ska göra för att nå målen, 

vad de ska kunna, vilket material som ska användas i undervisningen, vilka texttyper de ska 

kunna skriva, vilka arbetssätt som ska användas, vilket stöd eleverna behöver, hur de ska 

reflektera kring innehållet, att arbeta med och förstå begrepp och hur arbetet ska utvärderas 

när de planerar ett språkutvecklande arbete. Innehållet i undervisningen är lika betydelsefullt 

som språket. Även Gibbons (2009) påtalar vikten av innehållet i undervisningen, men 

förklarar att processen är lika viktig. Stehagen (2014) pekar att det är viktigt att eleverna får 

utvärdera vad de lärt sig när man är klar med ett arbetsområde och att läraren får vetskap om 

detta.  
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4. Teoretiska utgångspunkter 
 

I denna studie har resultatet av undersökningarna analyserats mot det sociokulturella 

perspektivet, vilket utgör den teoretiska utgångspunkten för studien. 

 

4.1 Den sociokulturella teorin 
 

Hyltenstam och Lindberg (2004) förklarar att Vygotskij, en rysk psykolog, var den som 

utvecklade den sociokulturella teorin för lärande. Den sociokulturella teorin har sin grund i 

den socialt inriktade utvecklingspsykologin som introducerades på 1920- och 1930-talet av 

Vygotskij.  

Vygotskij (2001) menar att läraren inte ska lära ut och ge eleverna färdiga kunskaper, utan att 

denne ska organisera den sociala miljön och handleda eleverna. En social miljö utvecklar 

elevernas handlingar. Skolan ska också ha en koppling till det övriga livet utanför skolan för 

att eleverna ska få bästa möjliga utbildning. Lindqvist (1999) påpekar att det är eleverna som 

ska vara aktiva och söka kunskap. För att eleverna ska förstå och lära sig något nytt ska 

lärarna anknyta det nya till sådant som eleverna redan kan och till deras intresse. I lärandet 

ingår även att lära sig använda kulturella redskap som att skriva, räkna m.m.  

Den proximala utvecklingszonen ingår i lärandeprocessen enligt Vygotskij (2001). Den 

proximala utvecklingszonen förklaras som den zon där eleven har möjlighet att lära och 

utveckla sina kunskaper. Den ligger en nivå över elevernas befintliga kunskaper. Eleverna kan 

nå den proximala utvecklingszonen på följande sätt: 

- Genom stöttning av, och i dialog med exempelvis en vuxen, eller någon med 

mer erfarenhet. Den lärande får till en början stöttning till dess att denne klarar sig på 

egen hand. 

- Genom att använda olika redskap såsom en ordbok osv. 

 

Vygotskij (2001) menar att undervisningen ska utmana elevers tänkande och det är även i 

undervisningen som eleverna ska lära sig att tänka. Tankens och medvetandets utveckling är 

sammanbunden med ordets utveckling.  Medvetandet reflekteras i ordet. Tanken uppstår i 

ordet. Det finns ett samband mellan ordet och tanken som uppkommer genom utveckling, och 

detta samband utvecklas också i sin tur. Det tänkande medvetandet har olika sätt att återge 

verkligheten. Dessa olika sätt utgörs av olika typer av medvetande. Vygotskij hävdar att 

tänkandet och språket därför utgör nyckeln till förståelsen av människans medvetande. 

Tänkandet är socialt och språk och handling är hopflätade. Tänkandet och språket går in i 

varandra och några av deras processer löper samman och utgör ett språkligt tänkande. Men 

allt tänkande har inte en koppling till det språkliga tänkandet, såsom exempelvis det 

instrumentella och tekniska tänkandet och allt som ingår i det så kallade praktiska tänkandet. 

Även Säljö (2014) menar att kommunikation och språkanvändning är centralt i den 

sociokulturella teorin, och att barn kommunicerar, interagerar och tänker med hjälp av och 

genom språket som fungerar som ett redskap. Barn lär sig språk i samverkan med andra och 

använder sig av det språk som de lärt sig då de interagerar med andra. Säljö menar att språket 
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är den mest betydelsefulla komponenten för kunskapsbildning. Människan använder både 

fysiska och språkliga redskap för lärande.  

Enligt Vygotskij (2001) är språket grunden för förverkligandet av vårt tänkande, ett verktyg 

för social interaktion med andra människor, och det mest betydelsefulla redskapet för vårt 

tänkande. Språket styr den kognitiva utvecklingen hos människor. Vygotskij påpekar att barn 

bemästrar språket tidigare än tänkandet och i puberteten undergår tänkandet en kris och är på 

väg att mogna. Barns språk utvecklas från att prata högt till att viska, för att slutligen 

utvecklas till ett dolt inre språk, vilket används för att tänka och då vi tänker. Det inre språket 

är av avgörande betydelse för vårt tänkande. Säljö (2014) påstår att tänkandet förutom att vara 

individuellt, också kan vara kommunikativt och kollektivt. Tänkandet innebär att man 

gemensamt skapar en förståelse av det man arbetar med och att man utvecklar förståelsen 

genom att kommunicera med varandra.  

Relationen mellan tänkandet och språket är skiftande och under utvecklingsprocessen sker 

både kvalitativa och kvantitativa förändringar. Språket och tänkandet utvecklas inte simultant, 

och inte heller i samma tempo. ”Deras utvecklingskurvor möts och skiljs gång på gång” 

(Vygotskij, 2001, s.129). 

Eftersom språket och dess betydelse är så central för lärandet inom den sociokulturella teorin, 

har den därför valts ut som teoretisk utgångspunkt för studien vars syfte var att undersöka 

vilken syn informanterna hade på språkutveckling, och på vilket sätt de arbetar med 

språkutveckling. Även i studien betonas språkets betydelse för lärandet. 
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5. Metod 
        

De metoder som har tillämpats har valts för att söka svar på syftet och frågeställningarna och 

få ett tillfredsställande resultat, dvs. nya kunskaper. I studien undersöktes hur en skola arbetar 

med språkutveckling på djupet och därmed är det en kvalitativ studie. Larsen (2009) menar att 

kvalitativa angreppssätt är lämpliga om man vill få information om människors inställning 

kring ett fenomen eller en fråga. Studien använder sig av djupintervjuer. Enligt Loseke (2013) 

innehåller en kvalitativ studie flertalet kännetecknande element. En kvalitativ studie är 

interpretativ, dvs. att den har en humanistisk ansats. Studien utgår ifrån existerande teorier och 

genom studien försöker man förstå social komplexitet och mänskligt beteende. Detta stämmer 

väl in på denna studie. Det finns positiva fördelar med kvalitativa undersökningar enligt 

Larsen (2009), och dessa är att de minimerar bortfall genom att man träffar deltagarna för 

undersökningen, att det finns en möjlighet att ställa frågor och följdfrågor och därmed få 

information på djupet, och att observationerna kan komplettera intervjuerna. 

 

5.1 Metodval 
 
I studien har valet fallit på kvalitativa metoder i form av intervjuer och observationer. 

Skolledningen och olika ämneslärare intervjuades och icke-deltagande observationer 

genomfördes på olika lektioner för att undersöka hur lärarna bedriver sin undervisning. Lärare 

och elever informerades om att observationer skulle ske på lektionerna i forskningssyfte. 

Observatören satt med på lektionerna längst bak i klassrummen och antecknade utan att 

inverka på undervisningen, vilket Vetenskapsrådet skriver närmare om i etiska principer 

(2011). Forskningen skedde på ett forskningsetiskt korrekt och trovärdigt sätt.  

 

Intressefokus var att införskaffa information om hur skolan arbetar med språkutveckling och 

på vilket sätt de enskilda lärarna arbetar språkutvecklande på ett djupare plan. Därför lämpade 

sig kvalitativa metoder bäst. 

 

 

5.1.1 Observationer 
 

Metoden att iaktta, att observera, kan användas i följande fall, enligt Vetenskapsrådet (2011): 

…då forskaren vill befinna sig i försökspersonernas/ informanternas miljö och observera vad som händer, 

höra vad som sägs och följa människors interaktion. (s. 42). 

Larsen (2009) menar att forskaren kan vara närvarande och iaktta vad som sker i naturliga 

situationer som är betydelsefulla för undersökningen när denne observerar. I denna studie 

användes icke-deltagande observation, vilket enligt Johannessen och Tufte (2003) innebär att 

forskaren är på plats för att observera och anteckna vad som sker men inte deltar i det som 

händer. Deltagarna fick information om att forskaren skulle närvara och att observationer 

skulle ske. Vetenskapsrådet uttrycker att det är ett måste att de som deltar i forskning får 

information om detta innan och att det är lämpligt att föra anteckningar som forskare vid 

observationerna (Vetenskapsrådet, 2011). Observationerna av lärarnas undervisning ger en 

möjlighet att se hur lärarna faktiskt arbetar med språkutveckling i sin undervisning och vad de 
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gör, vad som händer på lektionerna och hur det fungerar. Detta uttrycks även av Loseke 

(2013): 

A method developed by anthropologists, observation is simply that: observing people in order to gather 

data about how they behave. Only observation allows the researcher to empirically explore how people 

actually act rather than how they say they act. (s. 29). 

Observationerna skapar möjlighet att se huruvida, eller hur väl det som informanterna uttryckt 

i intervjuerna stämmer överens med verkligheten. Även Ahrne och Svensson (2011) påpekar 

att man kan studera vad någon gör genom observationer och att observationerna kan 

konfrontera eller bekräfta intervjuerna och vice versa. Observationerna och intervjuerna 

kompletterar varandra. Vid observationerna fördes anteckningar, vilket var ett enkelt sätt att 

samla in information på.  

Ahrne och Svensson (2011) påtalar också betydelsen av den s.k. forskareffekten, dvs. att 

forskarens närvaro kan inverka på människors beteende men att effekten kan minska i 

omfattning om forskaren samspelar på ett bra sätt med dem som observeras. Alvehus (2013) 

menar att forskareffekten är begränsad eftersom observatören inte styr situationen, utan enbart 

iakttar den. Genom att forskaren närvarar för att observera vid ett flertal observationstillfällen 

blir de observerade vana vid att forskaren är närvarande, dvs. det blir naturligt och även på 

detta sätt minskas forskareffekten. Författaren påtalar att människor glömmer bort att 

observatören är närvarande.  

När en forskare genomför en studie strävar denne efter neutralitet och att stiga ur sig själv och 

sin förförståelse och försöka anta en forskares yrkesmässiga neutralitet, menar 

Vetenskapsrådet (2011). I denna studie möjliggjordes neutralitet genom att forskaren inte hade 

någon kännedom om, eller anknytning till den miljö eller de personer som observerades. Det 

som dock kan ha inverkat på tolkningen av det som framkommit vid observationerna är 

forskarens egen erfarenhet av specialläraryrket. Larsson (2005) menar att det är viktigt att 

man förklarar vilka personliga erfarenheter man har som forskare eftersom forskarens 

förförståelse kan påverka tolkningen av data som samlas in. Genom att göra detta uppvisar 

forskaren studiens höga kvalitet.  

Hur kan man göra för att undvika att ens erfarenheter inverkar för mycket på tolkningen? 

Ejvegård (2003) menar att det inte är enkelt att vara objektiv som forskare pga. fördomar eller 

egna personliga åsikter, värderingar och erfarenheter - men att det är en skyldighet att sträva 

efter det i forskningssammanhang. För att försöka uppnå detta ska man uppvisa olika parters 

perspektiv, uttala sig om vilka åsikter och tolkningar som är personliga och inte använda sig 

av värdeladdade ord och uttryck. Larsson (2005) menar att man bör tolka resultatet utifrån 

teorin så blir det mindre subjektivt och att man som forskare ska redogöra för sin 

förförståelse, dvs. sina egna erfarenheter och sin person innan tolkningen därför att det kan 

påverka tolkningen. Forskaren kan använda sig av hypoteser eller tolkningar för att närma sig 

det som ska tolkas. I denna studie blir det utifrån frågeställningarna som det insamlade 

materialet har tolkats. Alvehus (2013) understryker att tolkning i kvalitativ forskning inte är 

till för att man själv ska förstå utan att den ska leda till en generell förståelse av det man 

undersöker. På så sätt blir tolkningen bunden till teori och val av problem inom vilkas 

gränslinje tolkningen sker och att tolkningens kvalitet kan utvärderas mot dessa. 
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5.1.2 Intervjuer 

 

När man väljer intervjupersoner till intervjuer måste valet vara genomtänkt påstår Ahrne och 

Svensson (2011). Till denna studie gjordes urvalet på ett medvetet sätt. Man kan välja 

intervjupersoner för att de har särskilda arbetsuppgifter som man är intresserad av, precis som 

i denna studie. Skolledningen blev utvald till intervjuerna för att de leder skolan och 

specialläraren för att denne har ansvar för det specialpedagogiska arbetet kring eleverna. 

Lärarna valdes utifrån det kriteriet att de undervisade i teoretiska ämnen, men vilka lärare som 

ställde upp i undersökningen avgjordes av lärarnas egna vilja att delta i studien. De lärare i 

teoretiska ämnen som var intresserade av att delta i undersökningen samtyckte till att delta. 

Intervjuer är ett oerhört kraftigt verktyg eftersom det finns möjlighet att samtala med och få 

flera personers perspektiv och åsikter kring något och hur de exempelvis arbetar, eller vilka 

erfarenheter de har. I denna studie användes djupintervjuer vid intervjuerna med personalen 

på skolan. Djupintervjuerna av lärarna genererade information på djupet av vad lärarna tycker 

och tänker om språkutveckling och språkutvecklande arbete. Johannessen och Tufte (2003) 

menar att det genom djupintervjuer med ett mindre urval personer är möjligt att få mer 

detaljerad och mångfasetterad information om ett fenomen man studerar. Det är endast 

möjligt att få djupgående information om något just genom djupintervjuer, vilket även 

framgår av Loseke (2013): 

…in-depth interviews are the only method to allow researchers to explore how people understand topics 

that are too complex to be reduced to the relatively simple and straightforward questions asked on 

surveys. (s. 87). 

Genom att djupintervjumetoden användes i studien fanns det möjlighet att ställa frågor till 

informanterna som kunde följas upp med följdfrågor om något var oklart för att missförstånd 

inte skulle ske, eller för att erhålla ytterligare information kring något. Ahrne och Svensson 

(2011) menar att kvalitativa intervjuer möjliggör användande av fasta frågeformuleringar, 

liksom öppna frågor och man får även en mer mångfasetterad bild än om man använder sig av 

standardiserade frågor såsom i en kvantitativ undersökning. Intervjuerna är även ett 

komplement till observationerna. Det är viktigt att vara förberedd inför en intervju och tänka 

igenom hur man ska gå tillväga. Dessa faktorer är enligt författarna viktiga att ha i åtanke 

innan en intervju genomförs: 

- Att man försöker hitta en lämplig plats för intervjun där man kan samtala med 

den intervjuade. I denna studie skedde intervjuerna på Xskolan i två grupprum för att 

intervjuerna skulle kunna genomföras ostört. 

- Att förbereda några frågor man kan utgå ifrån och därefter kan man ställa 

följdfrågor utifrån detta. 

- Att vara påläst. Inför studien tog forskaren reda på information om Xskolan och 

läste litteratur om språkutveckling. På det sättet får man möjlighet att ställa frågor så att 

man får reda på så mycket som möjligt om det man är intresserad av. 

 

Ahrne och Svensson (2011) uttrycker även att den personen som ska intervjuas kan uppleva 

situationen pressande och känna sig nervös. Det är därför viktigt att få den intervjuade att 

känna sig trygg genom att ställa vänliga frågor, visa intresse, omformulera frågor och ge 

personen tid att svara. Det är trots allt forskaren som styr intervjun. 
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Det fördes anteckningar och gjordes ljudupptagningar vid intervjuerna med lärare och 

skolledning. Ljudupptagningarna av intervjuerna med lärarna och skolledningen säkerställde 

att informationen som framkom under intervjun uppfattades rätt. Ljudupptagningarna 

användes även för att inte gå miste om viktig information genom att det var möjligt att lyssna 

igenom intervjuerna i efterhand. 

 

5.1.3 Giltighet 
 

Giltighet handlar om huruvida undersökningen mäter det den är avsedd att mäta, menar 

Bryman (2011). Detta säkerställdes genom att frågorna som ställdes vid intervjuerna 

kopplades ihop med syftet och dess frågeställningar för att få svar på det studien avsåg att 

undersöka. Patel och Davidson (2011) menar att giltighet innebär att få kunskap om det som 

undersökts i studien. 

I studien användes två metoder, nämligen intervjuer och observationer. Patel och Davidson 

(2011) anser att det är fördelaktigt att använda sig av flera metoder när man gör en studie 

eftersom data som samlats in kan läggas ihop för en mer mångsidig bild. Informationen som 

samlas in under intervjuerna kan bekräfta eller konfrontera det som framkommer vid 

observationerna, och tvärtom. Det är därför fördelaktigt att använda sig av båda metoderna för 

att få en så tydlig och rättvis bild av det man undersöker. 

Ett medvetet val gjordes av vilka lärare som intervjuades och vilka lektioner som 

observerades. Om det hade funnits möjlighet att göra en undersökning med fler deltagare 

skulle giltigheten blivit högre. Studien inriktades på teoretiska ämnen eftersom det är i dessa 

ämnen lärarna och eleverna läser, skriver och arbetar med ord och begrepp, dvs. språk och 

språkutveckling. Tre lärare i teoretiska ämnen deltog i studien, nämligen en NO-lärare, en 

matematiklärare och en SO-lärare. I urvalet av deltagare i undersökningen ingick även en 

speciallärare men undersökningen gick inte att genomföra med henne. Detta har lett till ett 

bortfall i studien. 

 

5.1.4 Tillförlitlighet 
 

Bryman (2011) påpekar att tillförlitlighet handlar om hur tillförlitligt resultatet i en studie är, 

och om man skulle kunna få ett likvärdigt resultat om studien genomfördes på nytt. I 

kvalitativa studier är det möjligt att göra tolkningar, vilket skulle kunna påverka 

tillförlitligheten negativt. Tolkningarna av resultatet är beroende av forskaren och dennes 

uppfattningar, värderingar etc. ställt mot studiens syfte. Därför är det på så sätt också svårt att 

göra om studien, vilket kan inverka på studiens tillförlitlighet. För att motverka detta 

intervjuades och observerades olika lärare som undervisar i olika ämnen. På så sätt kunde det 

som framkom i intervjuerna bekräfta eller konfrontera det som observerades, och tvärtom. 

Detta stärkte studiens tillförlitlighet. 

Bryman (2011) förklarar att genom att man klargör alla delar i undersökningsprocessen visar 

man att undersökningen är av hög tillförlitlighet. I denna studie har detta gjorts i metoddelen 

där alla delar av studiens genomförande och tillvägagångssätt förklarats genomgripande. För 

att säkerställa att studien skulle ha högsta möjliga tillförlitlighet gjordes även anteckningar vid 
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observationer och intervjuer, och även ljudinspelningar och transkriberingar av intervjuerna. 

Detta för att garantera riktigheten i den information som framkommit.  

Denna studie är en kvalitativ studie där informanterna intervjuades och observerades i 

undervisningssituationer. Forskaren framhåller att intervjuer och observationer med ett fåtal 

deltagare är tillräckligt för att samla in data kring syftet och frågeställningarna eftersom det i 

en kvalitativ studie är möjligt att få fram information på djupet. Alvehus (2013) menar att ett 

strategiskt urval görs till intervjuerna när man vill intervjua deltagare med särskilda 

kunskaper. Undersökningsdeltagarna valdes ut genom ett strategiskt val, dvs. eftersom de 

undervisar i teoretiska ämnen och därför är lämpliga för studien. Att lärare i teoretiska ämnen 

valdes ut berodde på att det är där språket används mest, både i tal, skrift och vid läsning. På 

grund av att valet var strategiskt kan resultatet ha blivit snedvridet och enbart generat positiva 

resultat. Detta kan i sin tur ge en sned bild av verkligheten och undersökningen går därmed 

inte att genomföra någon annanstans än i miljön för denna studie. 

Vetenskapsrådet uttrycker att det är väsentligt att göra en analys av felkällor och andra 

faktorer som kan inverka på tillförlitligheten i resultatet av en studie, och att begränsningarna 

i en studie redovisas, såsom resultatets hållbarhet (Vetenskapsrådet, 2011). Det som till en 

början kan inverka på resultatet är forskarens närvaro under observationerna, innan lärare och 

elever vant sig vid observatörens närvaro på lektionerna. Undersökningen genomfördes på en 

för forskaren okänd skola. Det fanns en strävan efter objektivitet och att inte påverka 

deltagare och händelser, vilket uttrycks av Vetenskapsrådet (2011). Ejvegård (2003) menar att 

man som forskare är skyldig att sträva efter objektivitet. Det är dock aldrig möjligt att förhålla 

sig helt neutralt och objektivt eftersom forskaren tolkar information (data) utifrån sin person, 

sina erfarenheter, normer, värderingar etc. Resultatet är representativt för den skolan som 

ingår i studien, men skulle kunna vara representativt för andra skolor. Ofta tvingas man dra 

ner på ambitionsnivån, men desto viktigare är det då att man är noga med att redovisa 

utgångspunkten för analysen och dess begränsningar.” (Vetenskapsrådet, 2011, s.45). På 

grund av den begränsade tiden som examensarbetet utgjorde begränsades även urvalet av 

vilka lärare som intervjuades och vilka lektionstillfällen som observerades. Resultatet blev 

med andra ord ganska begränsat eftersom det inte var möjligt att undersöka flera skolor inom 

ramen för detta examensarbete. Vetenskapsrådet understryker att forskaren ibland måste 

begränsa sig för att hinna genomföra en studie inom vissa bestämda ramar (Vetenskapsrådet, 

2011). Tillförlitligheten skulle troligtvis bli högre om undersökningen genomfördes med fler 

deltagare.  

 

5.1.5 Studiens genomförande 
 

Intervjuer och observationer med personal och observationer av lektioner på en utvald, 

genomsnittlig grundskola i en stad i mellansverige genomfördes. Detta möjliggjorde sökandet 

efter svar på frågeställningarna för undersökningen. Valet föll på Xskolan eftersom skolan 

arbetar med språkutveckling, vilket är ämnet för examensarbetet. I denna studie var 

forskningsintresset att undersöka hur lärarna på högstadiet arbetar och det är där 

undersökningen har genomförts. Detta, och hur man gör ett urval till en kvalitativ studie 

avhandlar även Johannessen och Tufte (2003): 
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Avsikten med kvalitativa ansatser är mer att generera överförbar kunskap och inte att göra statistiska 

generaliseringar. Man gör därför ett så kallat strategiskt val, vilket innebär att forskaren medvetet väljer 

vem som ska delta i undersökningen. Utgångspunkten för valet av informanter i kvalitativa 

undersökningar är lämplighet. Vilka eller hur många informanter som väljs ska vara lämpligt för att 

belysa forskningsfrågorna. I kvalitativa ansatser är det viktigare med ett adekvat urval än att komma fram 

till ett bestämt antal. (s. 84). 

 
Rektorn på skolan kontaktades via mejl med en förfrågan om skolan skulle kunna tänka sig att 

delta i en studie om språkutveckling. Skolan tackade ja till detta och skolledningen och 

lärarna informerades närmare via mejl om vad undersökningen skulle komma att handla om. 

Ett informationsbrev om undersökningen delades ut till skolledning, lärare och 

vårdnadshavare, innan datainsamlingen till studien påbörjades. 

 

I denna studie var forskningsintresset att undersöka synen på språkutveckling och arbete med 

språkutveckling hos lärare i teoretiska ämnen. Forskaren lämnade ut ett brev med information 

och en förfrågan om deltagande i undersökningen till lärarna i de teoretiska ämnena på 

högstadiet. Specialläraren på högstadiet blev personligt tillfrågad om att delta i 

undersökningen för att kunna ge sitt perspektiv på det språkutvecklande arbetssättet utifrån 

sin roll som speciallärare och sitt speciallärarperspektiv. Tre lärare tackade ja till att delta i 

undersökningen, nämligen en NO-lärare, en matematiklärare och en SO-lärare. Även 

specialläraren tackade ja till att delta i undersökningen. Tyvärr gick det dock inte att 

genomföra undersökningen med specialläraren. Alla vårdnadshavare i samtliga deltagande 

klasser samtyckte till att deras barn skulle få delta i undersökningen och några föräldrar 

kontaktade forskaren med frågor om studien. Innan observationerna påbörjades besökte 

forskaren de olika klasserna för att presentera sig och informera om studien och 

observationerna.  

 

Forskaren genomförde intervjuerna först och gjorde därefter observationerna. Forskaren läste 

på och tog reda på information om skolan och läste in sig på litteratur om språkutveckling för 

att inhämta mer kunskap om skolan och ämnet för studien inför förberedelsen av intervjuer 

och observationer. Rektorerna intervjuades först och det genererade bakgrundsinformation om 

skolan och det språkutvecklande arbetet. Utifrån detta kunde intervjuerna av lärarna 

förberedas. De tre ämneslärarna i NO, SO och matematik som tackat ja till att delta i 

undersökningen kontaktades efter samtyckandet via mejl av forskaren för att boka tid och 

plats för intervjuerna. Intervjuerna skedde sen på den tid som bestämts med lärarna under 

deras arbetstid i två av grupprummen på skolan och tog cirka 45 - 60 minuter per lärare. 

Anteckningar och ljudinspelningar på mobiltelefonen gjordes under intervjuerna. Forskaren 

hade förberett en intervjuguide med en mängd på förhand genomtänka frågor, men ställde 

även följdfrågor för att erhålla mer djupgående information.  

 

Intervjuerna av de tre lärarna genererade information b.la. om hur lärarna ser på 

språkutveckling och hur de enligt dem själva arbetar med språkutveckling, och vilka klasser 

och årskurser lärarna undervisar i. Det visade sig att alla lärarna undervisade i alla tre 

årskurserna på högstadiet, dvs. i år 7, 8 och 9. Därför blev urvalet för observationerna ganska 

naturligt. Forskaren bestämde sig därför för att göra observationer med en klass i varje årskurs 

hos varje lärare. Det innebar att forskaren skulle observera tre lektionspass i år 7, tre 

lektionspass i år 8 och tre lektionspass i år 9. Eftersom observationerna skulle göras under en 

väldigt begränsad tid var det lärarnas schema som avgjorde vilka klasser som skulle 
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observeras och vid vilka tidpunkter det skulle ske. Forskaren var tvungen att se till att 

observationerna blev genomförda under två veckors tid och att under den tiden få möjlighet 

att observera tre klasser i varje årskurs hos varje enskild ämneslärare.  

 

Forskaren ville observera vad och hur de olika ämneslärarna undervisade i praktiken och på 

vilket sätt de arbetar språkutvecklande på de olika lektionerna. Eleverna var förberedda på när 

och hur observationerna skulle ske eftersom de tidigare fått information om detta. När 

forskaren kom till klasserna satte hon sig längst bak i klassrummen för att observera och 

anteckna hur läraren genomförde undervisningen, och med vad och på vilket sätt eleverna fick 

arbeta. Observationerna skedde med följande klasser: 

 

Tabell 1: Klasser som observerades 

MA SO NO 

9A 9C 9B 

8A 8B 8B 

7A 7A 7C 

 

5.1.6 Etiska överväganden 
 

När forskning bedrivs kan den inte ske hur som helst, utan det finns regler som man som 

forskare måste följa, menar Vetenskapsrådet (2011). Samhället och dess invånare ställer krav 

på att forskning av hög kvalitet utförs inom olika områden, men att det samtidigt också ställs 

krav på skydd mot olämplig insyn i sådant som rör den privata sfären såsom livsförhållanden. 

Inte heller får samhällets invånare exponeras för psykiskt eller fysiskt våld, eller 

förödmjukelse och skada. Allt det som man skyddar individer från och som ingår i 

forskningsetiska överväganden benämns som individskyddskravet. Forskningen i denna 

studie kommer utgå ifrån det grundläggande individskyddskravet som enligt Vetenskapsrådet 

utgörs av fyra huvudkrav (Vetenskapsrådet, 2011): 

 

- Informationskravet. 

- Samtyckeskravet. 

- Konfidentialitetskravet. 

- Nyttjandekravet. 

 

Vetenskapsrådet påtalar vikten av att de ovannämnda kraven uppfylls (Vetenskapsrådet, 

2002). Vetenskapsrådet förtydligar dessa fyra forskningskrav och dess regler 

(Vetenskapsrådet, 2011): 

Informationskravet - Forskaren måste informera deltagarna i undersökningen om vad som är 

syftet med undersökningen och vilka villkor som gäller för den. I denna undersökning fick 

deltagarna information om undersökningens syfte och genomförande genom ett brev från 

forskaren. Eleverna fick även muntlig information. 

 

Samtyckeskravet-  Detta innebär att det är frivilligt att delta i undersökningen och att 

forskaren måste få undersökningsdeltagarnas samtycke till att delta i undersökningen. I 

breven till personal och vårdnadshavare kunde personal och vårdnadshavare välja att tacka ja 
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eller nej till att delta i undersökningen. Forskaren lämnade även ut sin mejladress för att 

personal och vårdnadshavare skulle kunna komma i kontakt med forskaren gällande 

undersökningen. 

 

Konfidentialitetskravet- Detta innebär att forskaren inte får avslöja några uppgifter om 

undersökningsdeltagarna eller låta någon annan ta del av dem. I breven till personal och 

vårdnadshavare framgick det tydligt att uppgifter om undersökningsdeltagarna skulle 

avidentifieras så att det inte skulle bli möjligt att identifiera deltagarna. 

 

Nyttjandekravet-  Uppgifter som forskaren fått om olika individer får enbart användas i 

forskningssyfte. Även detta fick personal och vårdnadshavare information om i 

informationsbrevet från forskaren. Allt insamlat material såsom inspelat ljudmaterial, 

anteckningar etc. förvaras på en säker plats och efter arbetets avslut kommer materialet att 

förstöras. 
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6. Resultat 
 

I detta kapitel redovisas resultatet av undersökningarna i denna studie. Resultatet har 

analyserats och fördelats under tre olika huvudrubriker med utgångspunkt i frågeställningarna 

i studien, av vilka de två första även innehåller underrubriker. 

 

6.1 Rektorernas och lärarnas uppfattningar om 
språkutveckling 
 

Under denna rubrik presenteras resultatet gällande rektorernas och lärarnas syn på 

språkutveckling och språkutvecklande arbetssätt under olika underrubriker. 

 

6.1.1 Presentation av rektorerna 
 

På Xskolan arbetar en rektor och en biträdande rektor. Nedan följer en presentation av båda 

rektorerna. 

Xskolans rektor är en medelålders kvinna som vi kan kalla Eileen. Hon arbetade som 

engelsklärare under några år i England innan hon flyttade till Sverige för att arbeta som 

engelsklärare. Efter några år som lärare i Sverige vidareutbildade hon sig till rektor samtidigt 

som hon tog sitt första rektorsjobb på en högstadieskola. Hon har arbetat på den nuvarande 

skolan relativt kort tid. De erfarenheter hon tagit med sig från sina tidigare arbeten är: 

Ordning och reda, från tiden som lärare i England. Att det är viktigt att ha regler och bestämmelser att 

hålla sig till för både elever och lärare och att de följs och följs upp så att de ger effekt så att man får 

ordning och reda på skolan. Helt enkelt en fungerande skola med studiero, bra arbetsmiljö, trivsel för 

elever och lärare, bra skolresultat osv. (Eileen). 

Erfarenheten av att ha arbetat med elever i undervisning, mentorskap, föräldrakontakt, arbete i 

arbetslag m.m. underlättar i hennes arbete som rektor. Det gör det enklare att leda skolan, 

lyssna in lärarna och att satsa på utveckling inom olika områden. 

Xskolans biträdande rektor är en medelålders man som vi kan kalla Anders. Han har arbetat 

som mellanstadielärare och klasslärare på olika skolor under mer än 10 års tid. Lärarjobbet 

gjorde att han blev intresserad av ledarskaps- och skolfrågor och också av att arbeta som 

skolledare. Han fick prova på skolledarrollen på den tidigare skolan som han arbetade på och 

han läste samtidigt på rektorsutbildningen. Därefter började han arbeta på Xskolan som 

biträdande rektor på högstadiet där han har arbetat i några år. De erfarenheter han tagit med 

sig från lärarrollen är hur det är att arbeta som lärare och lärares förutsättningar, positiva som 

negativa. 

 

6.1.2 Presentation av lärarna 
 

Tre lärare deltog i denna studie, nämligen en matematiklärare, en NO-lärare och en SO-lärare. 

Nedan följer en presentation av varje lärare. 
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Matematikläraren: 

Matematikläraren som vi kan kalla Lars är i medelåldern och är utbildad Matematik- och NO-

lärare för grundskolans senare år. Lars har arbetat som lärare i många år. Han undervisar 

enbart i matematik sen två år tillbaka på Xskolan i årskurs 7 till 9 i olika klasser. Han har 

arbetat på skolan i några år. 

SO-läraren: 

SO-läraren som vi kan kalla Henrik är i medelåldern och är utbildad lågstadielärare i botten, 

men har läst upp sin kompetens för att kunna undervisa på grundskolans högstadium. Han är 

behörig SO- och musiklärare. Henrik undervisar i båda ämnena på högstadiet, men större 

delen av hans tjänst utgörs av SO-undervisning. Han har arbetat som lärare i flera år och har 

varit på Xskolan i några år. Han undervisar alla elever i årskurs 7 i musik och alla elever i 

årskurs 9 i SO.  

NO-läraren: 

NO-läraren som vi kan kalla Helen har några år kvar till pensionen och är utbildad NO- och 

matematiklärare för mellanstadiet och grundskolans senare år. Helen undervisar i olika klasser 

i årskurs 7, 8 och 9 på Xskolan. Hon har arbetat på samma skola sen hon inledde sin 

lärarbana. 

 

6.1.3 Rektorernas syn på språkutveckling  
 

Språkutveckling enligt biträdande rektor Anders: 

Det är ju att man arbetar med språket för att elevernas språk ska bli bättre så att de klarar av de olika 

ämnena. Många tänker på ämnet svenska när de hör ordet språkutveckling, och i skolans värld har det ju 

ofta varit svensklärarna som har fått arbeta med den biten, ja, att arbeta med och hjälpa eleverna att 

utveckla sitt språk (Anders). 

Språkutveckling handlar enligt Anders om språket som en helhet, att utveckla det på alla sätt 

och vis och inom alla ämnen därför att alla ämnen har sitt eget specifika språk som man måste 

förstå och kunna hantera för att klara av ämnet.  

Rektor Eileen förklarar att språkutveckling enligt henne innebär att man utvecklar språket. 

Det innebär att man får ett större ordförråd, arbetar med och blir bättre på textförståelse inom 

olika ämnen, på att skriva texter och uttrycka sig både muntligt och skriftligt, på läsförståelse 

och på att lära sig ämnesspecifika begrepp för att kunna tillägna sig kunskaper.  

Det handlar om att vi i skolan, i undervisningen arbetar med att förbättra elevernas språk i alla ämnen för 

att de ska kunna lära sig, men också att de ska få med sig ett fungerande språk i bagaget inför kommande 

studier, arbete och livet (Eileen). 

 

6.1.4 Rektorerna berättar om planeringen och utvecklingen av det 

språkutvecklande arbetet 
 

Rektor Eileen berättar att eleverna på skolan hade väldigt dåliga resultat generellt sett för 

några år sen och att skolan behövde göra någon slags förändring av sitt sätt att arbeta på för 

att hjälpa eleverna att nå målen. Biträdande rektor Anders uppger att många elever hade svårt 

att nå målen i de olika ämnena och att det berodde på att eleverna (både elever med svenska 
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som andraspråk, elever med behov av särskilt stöd och övriga elever med ett begränsat språk) 

hade svårigheter med skolspråket, vilket försvårade lärandet och möjligheterna att uppnå 

målen i olika ämnen. Ledningen och lärarna på skolan kände att de behövde stötta elevernas 

språk och lärande. Frågan behandlades på Elevhälsoteams-möten och det bestämdes 

tillsammans med övriga lärare att skolan skulle satsa på att arbeta med elevernas språk. 

Speciallärarna på skolan fick i uppdrag att fundera på vilket sätt skolan skulle kunna arbeta 

med språk och att starta igång arbetet med resten av personalen för att hela skolan 

tillsammans skulle arbeta vidare för att utveckla det gemensamma arbetet och arbetssättet 

med språket på skolan. Arbetet med språkutvecklingsarbetet i personalgruppen gick till på 

följande sätt: 

• Vårterminen 2015 introducerades språkutvecklingsarbetet genom att 

speciallärarna på skolan föreläste om språk, språkutveckling och varför det är viktigt att 

arbeta språkutvecklande med anknytning till Lgr 11. 

• Speciallärarna på skolan fick i uppdrag att hitta lämplig litteratur att läsa i ämnet 

och det resulterade i att hela skolan läste materialet Få syn på språket av Skolverket 

(2012) och boken Språk i alla ämnen av Stehagen (2014). 

• Litteraturen lästes och diskuterades i tre olika gruppkonstellationer: 

- Blandade grupper med lärare från de olika stadierna och med olika 

ämnesinriktningar. 

- Ämnesgrupper tvärs över stadierna och inom de olika stadierna. 

- Stadievis i grupper. 

• Efter litteraturläsningen och diskussionerna av den arbetade man omväxlande i 

de tre ovannämnda gruppkonstellationerna för att planera och utveckla ett gemensamt 

arbetssätt för språkutveckling på skolan, och i de olika ämnena. Genom detta arbete 

kom lärarna fram till att de ville ha en gemensam lektionsstruktur som skulle tillämpas 

på alla lektioner, ett sätt att arbeta med nya ord och begrepp och hur man skulle kunna 

arbeta med läsförståelse- och skrivstrategier med eleverna i det språkutvecklande 

arbetssättet. 

• Lärarna arbetade fram ett språkutvecklande arbetssätt där en gemensam 

lektionsstruktur, läs- och skrivstrategier och arbete med ord och begrepp skulle ingå. 

Alla ämnen skulle ha i uppgift att arbeta med dessa färdigheter. Lässtrategierna handlar 

om hur man läser och förstår olika texter, att sökläsa, skumläsa m.m. och 

skrivstrategierna handlar om hur man skriver olika typer av texter, att anteckna, göra 

tankekartor, sammanfatta m.m. Arbetet med ord och begrepp handlar om att lärarna gör 

ett förarbete innan exempelvis läsning av en text där nya begrepp ingår, att ta reda på 

vad nya ord och begrepp innebär under den lektionen där de kommer att tas upp och 

användas osv. En gemensam lektionsstruktur inbegriper att ramarna för lektionerna ska 

vara lika oavsett ämne och lärare för att underlätta för eleverna. Lektionsstrukturen gör 

att alla lektionerna börjar och slutar på samma sätt och att eleverna genom den får veta 

vad de ska arbeta med under en specifik lektion och varför, och lektionerna avslutas 

alltid med en reflektion kring dagens lektionsarbete. Lektionsstrukturen lånades från 

Stehagen (2014) eftersom lärarna tyckte att den skulle vara tillämpbar och fungera bra 

på Xskolan. Den gemensamma lektionsstrukturen ser ut som följer: 

 

 

 



27 

 

 

Figur 1.  

Gemensam lektionsstruktur             

           

1. Lektionsmål    3. Lektionsmoment    

* Vad är syftet?    * Här skriver man upp vad lektionen 

*Vad ska vi lära oss under lektionen idag? kommer att bestå av för moment. 

*Vilket centralt innehåll ska vi arbeta med?      

           

2. Språkmål    4. Avslutande reflektion   

*Vilka förmågor ska vi arbeta med?  * Vad har du lärt dig idag?   

*Vilka begrepp är centrala för denna lektion? * Hur tycker du att det har gått? 

      *Vad vill du ha förtydligat?   

      * Vad vill du lära dig mer om?   

                  

Rektorerna uppger att arbetet med att arbeta fram ett språkutvecklande arbetssätt pågick från 

januari 2015 till och med januari 2016 då man inledde det språkutvecklande arbetet med 

eleverna på skolan. Sen arbetet inleddes har elevernas resultat och språkliga förmågor 

förbättrats och eleverna upplever att undervisningen är mer strukturerad och homogen. Eileen 

och Anders upplever även att samarbetet lärarna emellan har blivit bättre. 

 

6.1.5 Lärarnas definition av språkutveckling och ett 

språkutvecklande arbetssätt 
 

NO-lärarens definition av ordet språkutveckling: 

Språkutveckling handlar om att eleverna utvecklar och förbättrar sitt språk. Det innebär att 

eleverna lär sig att använda språket i olika sammanhang, att de blir bättre på att läsa 

(avkodningen, flytet och förståelsen), att de blir bättre på att skriva, samtala, tala och 

diskutera och på att kunna använda språket som ett verktyg för lärande. 

Att använda ett språkutvecklande arbetssätt innebär för Helen att man arbetar med språket för 

att underlätta kunskapsinhämtningen för eleverna i ett ämne. Däri ingår också att eleverna 

tillägnar sig ämnets specifika språk och lär sig att använda det när de talar, läser och skriver. 

Matematiklärarens definition av ordet språkutveckling: 

Enligt Lars innebär språkutveckling att man arbetar med och utvecklar språket för att det ska 

bli bättre så att man förstår begrepp och innehållet i texter, kan använda språket i tal och 

skrift, läsa tala och samtala. I matematiken handlar språkutveckling om att eleverna lär sig 

olika matematiska begrepp, att läsa, förstå, reflektera kring uppgifter och att kunna lösa dem. 

Ett språkutvecklande arbetssätt innebär att man arbetar med språket för att göra eleverna 

medvetna om vilket språk som används inom ämnet och för att hjälpa dem att förstå och 

kunna använda sig av ämnesspråket i det egna lärandet. Eleverna ska kunna lära sig, dvs. 

skaffa sig kunskaper i ämnet genom att de tillägnar sig språket, och tvärtom. Det kan 

exempelvis handla om att man lär sig namnen och formen på olika geometriska figurer och att 

man samtidigt arbetar med att lära sig att räkna ut talen. Det är även viktigt att man 
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tillsammans med eleverna tränar på att tala om matematik genom att använda sig av ett 

matematiskt språk. 

SO-lärarens definition av ordet språkutveckling: 

Språkutveckling handlar enligt Henrik om att man utvecklar språket på alla plan; läsandet, 

skrivandet, talandet, lyssnandet och förståelsen, ord och begrepp m.m.  

Ett språkutvecklande arbetssätt innebär för Henrik att man har fokus på språket i 

undervisningen. Samtidigt som man arbetar med ämnet arbetar man också med språket. På så 

sätt förbättrar eleverna sitt språk och sin språkförståelse och man underlättar även lärandet för 

eleverna.  

 

6.1.6 Lärarnas inställning till ett språkutvecklande arbetssätt 
 

NO-läraren Helen var motstridig till att arbeta språkutvecklande i början eftersom hon kände 

att hennes uppdrag var att undervisa i NO, inte i språk. Hon kände hon osäkerhet inför att 

arbeta med något som hon inte hon behärskar tillsammans med eleverna. Hon trodde att 

språkutvecklingsarbetet skulle bli något som personalen på skolan skulle påbörja men inte 

hinna sätta i verket, liksom många andra projekt som skolan påbörjat.  Vid tidpunkten då 

lärarna förankrat arbetssättet hos eleverna hade Helen fortfarande samma inställning till det. 

Men med tiden förstod hon att hon skulle stödja eleverna i NO-språket för att de lättare skulle 

klara av att ta till sig kunskaper och nå målen i ämnet. Många elever har uttryckt att de tycker 

att NO är svårt och att de uppskattar det här nya sättet att arbeta på med NO för det underlättar 

för dem att förstå texterna i läroböckerna, att utföra laborationer, skrivandet av rapporter och 

andra texter, att samtala om ämnet m.m. Därmed ändrades Helens inställning till det 

språkutvecklande arbetssättet eftersom det gynnar eleverna. 

SO-läraren anser att det språkutvecklande arbetssättet är väldigt positivt och att det underlättar 

för och utvecklar elevernas språk och tillägnande av nya kunskaper. Det kräver dock att man 

som lärare måste vara mer medveten om vad och hur man undervisar, och man måste ha en 

genomtänkt plan med allt man gör. Som lärare måste man lägga ner mer tid på planeringen, 

men på så sätt blir vi lärare medvetna om oss själva och vårt sätt att arbeta, och hur och vad vi 

behöver göra för att stärka deras språk och lärande.  

Visst kräver detta arbetssätt mer tid av oss lärare, men genom att vi tvingas tänka till kring hur vi lägger 

upp undervisningen utvärderar vi på så sätt också vår undervisning (Henrik). 

Det allra viktigaste är att undervisningen fungerar bra för eleverna, att de lär sig, och det gör 

de genom det språkutvecklande arbetssättet. Lärarna på skolan har börjat arbeta mer likartat 

vad gäller undervisningen, trots ämnenas och lärarnas olikheter. Lektionsstrukturen som 

används i undervisningen av alla lärare underlättar för eleverna och de vet vad de kan förvänta 

sig av undervisningen. Alla lärare på skolan arbetar även med läs- och skrivstrategier och ord- 

och begreppsförståelse. Det gör att eleverna ser att det finns en röd tråd olika ämnen emellan 

och att språket är viktigt i alla ämnen och för allt lärande. 

Matematikläraren, Lars uttrycker att det är bra att skolan arbetar språkutvecklande eftersom 

det är tydligt att eleverna har ett språk som inte räcker till, vilket gör att de har svårigheter i 

skolan. Till en början kändes utmanande och skrämmande att arbeta språkutvecklande 

eftersom han är matematik- och NO-lärare.  
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Men jag förstod att det inte handlade om stavning, språkriktighet, meningsbyggnad etc. som det var 

meningen att jag skulle arbeta med i mitt ämne. Jag behövde inte vara någon språkexpert i ämnet svenska, 

utan jag skulle arbeta med språket i mitt ämne (Lars). 
Några lärare ifrågasatte beslutet att arbeta språkutvecklande till en början pga. osäkerhet, 

rädsla för arbetsbelastning och tidigare projekt som inte fullföljts. De flesta lärarna var dock 

positivt inställda till att arbeta på det sättet eftersom de ansåg att det var precis det som 

eleverna behövde. Efter många diskussioner i lärarkollegiet blev lärarnas inställning mer 

positiv. Lärarna fick styra arbetet, utforma och planera hur skolan skulle arbeta med 

språkutveckling. 

 

6.1.7 Lärarnas erfarenhet, kompetens och 

kompetensutvecklingsbehov i språkutvecklande arbetssätt 
 

Rektor Eileen och Anders förklarar att en del lärare inte hade någon utbildning i eller kunskap 

om språkutveckling medan andra lärare fått med sig det genom någon kurs, fortbildning, 

lärarutbildning eller tidigare skolor som de arbetat på. Speciallärarna har fått kunskaper om 

språkutveckling under sin speciallärarutbildning och har därmed också varit skolans experter 

inom området. Därför fick de uppdraget att initiera arbetet kring språkutveckling med lärarna. 

Matematikläraren påpekar att han inte hade några tidigare erfarenheter eller kunskaper om att 

arbeta språkutvecklande förrän han fick kunskaper om detta på Xskolan. Lars uppger att han 

har förstått vad språkutveckling innebär, att han blivit mer språkligt medveten, insett hur 

viktigt språket är och att han tänker på matematikens specifika ämnesspråk.  

NO-läraren har inte heller några tidigare erfarenheter av ett språkutvecklande arbete, annat än 

det från Xskolan. Hon har utvecklats och blivit mer språkligt medveten, och medveten om 

språkets betydelse även i ett ämne som NO. Helen skulle vilja lära sig mer om hur hon kan 

planera och lägga upp undervisningen av sina lektioner så att de blir språkutvecklande i sin 

helhet, och för att det ska underlätta elevernas lärande i ämnet och utveckling av språket.  

 

SO-läraren har inte några tidigare erfarenheter av att arbeta språkutvecklande än dem han 

tillägnat sig på Xskolan. Han har arbetat med läsförståelse på en skola som han arbetade på 

tidigare. De kunskaperna har han haft nytta av i det nuvarande språkutvecklingsarbetet där en 

del av arbetet är just att arbeta med lässtrategier.  

SO-läraren Henrik vill gärna lära sig mer om språk- och språkutveckling och han hoppas att 

skolan kommer att revidera och fortsätta utveckla arbetet med språkutveckling och 

fortbildningen inom det området för att förbättra undervisningen och forma bättre lärare.  

Hur länge man än har jobbat som lärare finns det alltid mer och något nytt man kan lära sig och utvärdera 

sig själv, sin lärarroll och undervisning (Henrik). 

Matematikläraren Lars framhåller att han skulle vilja lära sig mer om hur han kan utforma 

praktiska matematikuppgifter där eleverna får samarbeta och diskutera för att tillägna sig 

matematikkunskaper och matematikspråket.  
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6.1.8 Lärarna berättar om det språkutvecklande arbetet 
 

Under denna rubrik presenteras resultatet av vad lärarna har berättat om skolans och det egna 

språkutvecklande arbetet under två underrubriker. Resultatet av vad lärarna berättat om 

skolans gemensamma förhållningssätt kring det språkutvecklande arbetet återfinns under 

rubriken Gemensamma ramar för det språkutvecklande arbetssättet på skolan. Resultatet av 

vad lärarna berättat om hur de arbetar med språkutveckling i sitt ämne presenteras under 

rubriken Lärarnas språkutvecklande arbete på lektionerna. 

 

Gemensamma ramar för det språkutvecklande arbetssättet på skolan 

Matematikläraren berättar att skolan har en gemensam lektionsstruktur som används av alla 

lärare för att eleverna ska känna igen sig i lektionernas upplägg och innehåll. Lärarna arbetar 

även med lässtrategier och med skrivstrategier i sina ämnen och tränar eleverna i att använda 

skrivandet som ett verktyg, men också genom att öva dem i att skriva ämnesspecifika texter.  

Lars framför att matematiklärarna på skolan brukar träffas en gång i månaden för att diskutera 

matematikämnet och hur de kan arbeta språkutvecklande i ämnet, bl.a. med matematiska 

begrepp. Lars och en kollega som också undervisar i matematik brukar träffas och samplanera 

hur de ska lägga upp matematiklektionerna, eventuella teman och utforma praktiska uppgifter 

som de kan arbeta med på lektionerna tillsammans med sina elever. 

Enligt SO-läraren Henrik har personalen på skolan ett gemensamt förhållningssätt gällande 

språkutveckling. Det innebär att språket finns i alla ämnen och att det därför är viktigt att alla 

ämnen arbetar med språket och elevernas språkutveckling. Alla ämnen har sitt särskilda 

ämnesspråk, sina begrepp och uttryck, sina texter och sätt att skriva och uttrycka sig på. De 

som behärskar ämnet, dvs. lärarna måste hjälpa och stödja eleverna. Lärarna på skolan arbetar 

med olika förmågor och färdigheter som ingår i det språkutvecklande arbetssättet, såsom 

exempelvis ord och begrepp, lässtrategier, skrivstrategier och en gemensam lektionsstruktur. 

Däremot används inget särskilt material som är avsett för språkutvecklande ändamål. 

Henrik påpekar att högstadielärarna har regelbundna arbetslagskonferenser där de diskuterar 

det språkutvecklande arbetet, hur det fungerar, om det är något som behöver ändras. Lärarna 

på skolan har även ämneskonferenser där de har möjlighet att samarbeta kring det 

språkutvecklande arbetssättet med sina ämneskollegor.  

Jag och två lärare till som också undervisar i SO brukar träffas regelbundet och samplanera SO: n. Det är 

skönt att ha andra att bolla med och jag upplever att jag får bättre syn på mina egna och andras tankar när 

vi samtalar och arbetar tillsammans (Henrik). 

Skolan brukar även arbeta tematiskt några gånger om året och det är också då alla lärare 

arbetar ämnesintegrerat i alla ämnen.  

NO-läraren Helen poängterar liksom SO-läraren att Xskolan inte använder sig av något 

särskilt material, utan att skolan har ett gemensamt förhållningssätt och alla lärare använder 

en gemensam lektionsstruktur, arbetar med att eleverna ska förstå, lära sig nya ord och 

begrepp inom ämnena och tränar på läs- och skrivstrategier. Skolan ämnesintegrerar även 

kring några gemensamma teman varje år. 

Helen berättar att NO-lärarna på högstadiet samplanerar olika arbetsområden gemensamt.  
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Vi NO-lärare tänker till och planerar hur vi ska lägga upp lektionerna och vilket material vi ska använda 

så att lektionerna blir språkutvecklande. Sen detaljplanerar varje NO-lärare varje enskild lektion på egen 

hand utifrån det (Helen). 
 

Lärarnas språkutvecklande arbete på lektionerna 

Lars berättar att han arbetar med språk och begrepp varje lektion. Han och eleverna använder 

matematiska begrepp som subtrahera, dividera osv. när de pratar om matematik. Detta har 

krävt mycket övning och repetition och det har gjort att eleverna blivit säkra på begreppen 

och lärt sig dem, istället för att de fortsätter att vara främmande begrepp som endast används i 

böckerna. Lars har tillsammans med eleverna i varje klass skapat en digital ordbank med alla 

matematikord och begrepp som de lär sig tillsammans med honom och som de kan gå tillbaka 

till när de blir osäkra på något begrepp eller för att repetera. Varje lektion arbetar han och 

klasserna muntligt med en uppgift på tavlan. Eleverna får diskutera en matematikuppgift och 

dess lösning i smågrupper och därefter löses det gemensamt i helklass. Då tränar de även på 

läsförståelse genom att de läser uppgiften gemensamt och undersöker om det finns några 

oklarheter, och vad det är man ska göra så att eleverna kan lösa det. Lars och eleverna ritar 

många bilder på tavlan när de räknar tillsammans för att göra uppgifterna mer konkreta. 

Bilderna fungerar som ett stöd och förenklar förståelsen av uppgiften och uträkningen av den. 

Eleverna ritar även bilder när de räknar självständigt. Inför varje nytt avsnitt i boken samtalar 

han och klassen om begrepp som kan dyka upp i det aktuella avsnittet. Han och eleverna 

arbetar även praktiskt i matematik så långt det är möjligt, både i och utanför klassrummet. 

Henrik försöker ämnesintegrera ytterligare utöver de tillfällen då hela skolan arbetar 

ämnesintegrerat, exempelvis när han arbetar med världskrigen i SO. Då brukar han samarbeta 

med svensk – och engelsklärarna så att eleverna får arbeta med temat i tre ämnen, vilket 

skapar en större förståelse hos eleverna för temat. Eleverna upplever att det blir roligare och 

att de förstår hur skolämnena hänger samman. Förutom att arbeta utifrån det gemensamma 

språkutvecklande förhållningssättet, arbetar Henrik även på följande sätt enligt honom själv: 

- Visuellt. Han tittar på dokumentärer och informationsfilmer och diskuterar 

tillsammans med eleverna. Filmerna är enligt Henrik ett komplement till böckerna och 

den övriga undervisningen och underlättar förståelsen av det vi arbetar med.  

- Muntligt i stor utsträckning, samtal om texter, bilder m.m., skapande av 

tankekartor inför skrivandet, eleverna får hålla muntliga presentationer, arbeta med 

multimodala verktyg för att exempelvis skapa filmer utifrån ett manus som eleverna 

skriver i grupper osv. 

 

Helen, NO-läraren, ritar och visar eleverna bilder för att konkretisera och stödja förståelsen av 

det klassen läser om eller arbetar med. Eleverna diskuterar texter som de läser tillsammans för 

att de ska förstå texterna bättre och få möjlighet att ställa frågor kring dem. Eleverna får även 

samarbeta i stor utsträckning, diskutera eller presentera olika företeelser för att lära sig av 

varandra. Helen modellerar hur eleverna ska göra när de ska skriva olika typer av NO-texter 

och de brukar även skriva texter tillsammans innan eleverna skriver på egen hand. Hon brukar 

gå igenom nya ord och begrepp med eleverna för att eleverna ska bli självständiga i att 

använda begreppen när de skriver, läser, gör laborationer m.m. 
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6.1.9 Lärarnas språkutvecklande arbete i praktiken 
 

Matematiklektion i år 7 

Under denna lektion inleds arbetet med ett avsnitt som handlar om sannolikhet. Lars går 

igenom lektionsstrukturen, förklarar att eleverna ska få träna på att läsa och förstå talen och 

vad som menas med att något är sannolikt för att de ska kunna räkna ut talen. De reder ut de 

centrala begreppen och eleverna får diskutera begreppen sannolikhet och slumpen och när 

man kan ha nytta av dem när man räknar. Eleverna försöker förklara men är inte riktigt säkra 

och Lars ber dem sätta sig i par för att diskutera orden och frågan och därefter får de berätta 

vad de kommit fram till i klassen. Läraren skriver upp båda orden på tavlan och så hjälps 

läraren och eleverna åt med att skriva en förklaring till båda orden. Eleverna antecknar orden i 

sina böcker och Lars skriver orden i klassens digitala ordbank i matematik som finns på 

skolans lärplattform. 

Eleverna får prova på hur sannolikt det är att något ska ske i par genom att kasta tärning 

tillsammans och se hur stor sannolikhet det är att det blir ett visst antal prickar när de kastar 

tärningen. Lars förklarar hur man räknar ut sannolikheten för att det ska bli ett visst antal 

prickar, eleverna ställer frågor och Lars förtydligar hur man ska räkna. 

Lars ritar en tabell på tavlan där han skriver hur många gånger eleverna ska kasta tärningen 

och hur många prickar det ska bli. Eleverna ritar av tabellen i sina skrivböcker och fyller i 

resultatet av tärningskastandet i den. När eleverna är klara ställer läraren frågor till eleverna 

om tärningskastandet och klassen har en diskussion kring det. Lektionen avrundas med att 

eleverna får ha en avslutande reflektion kring sitt eget lärande genom att skriva i sin skrivbok 

och därefter berättar de för Lars och de andra eleverna i klassen om det. 

 

Matematiklektion i år 8 

Klassen arbetar sen förra lektionen med geometri men eftersom många elever var frånvarande 

förra lektionen blir det repetition av förra lektionens innehåll. Läraren går igenom 

lektionsstrukturen och förklarar de centrala begreppen och eleverna antecknar. Lars skriver 

begreppen i ordbanken och han ber eleverna förklara begreppen med egna ord. Eleverna får 

prova på att räkna och att använda sig av begreppen genom att diskutera en matematikuppgift 

i grupper där de ska mäta en bänk, räkna ut arean på den och diskutera några frågor. Läraren 

går runt i klassrummet under tiden som eleverna arbetar och lyssnar på de olika grupperna 

och tittar på hur de arbetar. Han ställer frågor till eleverna i grupperna och ger dem lite tips på 

hur de kan tänka och göra för att de ska kunna lösa uppgiften. 

När alla grupperna är klara får varje grupp redogöra i helklass för hur de gick tillväga för att 

lösa uppgiften, för frågorna och begreppen som efterfrågades. Efter det har varje grupp en 

gruppgemensam avslutande reflektion som de får delge klassen. 

 

Matematiklektion i år 9 

Lars går igenom lektionsstrukturen och elevernas första uppgift blir att diskutera centrala 

begrepp och några frågor i smågrupper. Därefter går Lars igenom frågorna med eleverna. 

Eleverna sammanfattar begreppsförklaringarna och läraren skriver in dem i ordbanken. 
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Eleverna får sen arbeta i grupper med att läsa av ett diagram och en tabell som Lars tagit fram 

på datorn. Lars går runt och hjälper eleverna. Efteråt har klassen en gemensam genomgång av 

vad de hade läst av och tolkat i tabellen och diagrammet. Lektionen avslutas sen med att 

klassen har en gemensam muntlig avslutande reflektion. 

 

SO-lektion i år 9 

Klassen arbetar med andra världskriget och ska bl.a. diskutera och se en film om 

skyttegravskriget. Henrik går igenom lektionsstrukturen och delar ut 

powerpointpresentationen i pappersform som utgör den miniföreläsning på ca 15 minuter om 

skyttegravskriget som Henrik ska hålla för eleverna. Henrik föreläser, eleverna antecknar och 

ställer frågor under och efter föreläsningen. Även Henrik ställer några frågor till eleverna 

under presentationens gång och håller dem aktiva och säkerställer att de förstått det han pratar 

om. Efter föreläsningen blir eleverna ombedda att sammanfatta vad de lärt sig av 

föreläsningen och ställa frågor kring det. Henrik ställer frågor till eleverna när de 

sammanfattar och berättar vad de lärt sig. Eleverna ställer frågor till Henrik om det de inte 

förstått och Henrik ber klassen hjälpa till att svara på frågorna. På så sätt blir det eleverna som 

ställer och svarar på frågorna och läraren hjälper till i de fall där eleverna känner sig osäkra.  

Efter sammanfattningen och frågestunden om föreläsningen får eleverna diskutera frågor om 

skyttegravskriget i smågrupper. Henrik går runt till grupperna och lyssnar på vad de pratar 

om. Därefter får de se en film om skyttegravskriget och därefter diskutera de föreställningar 

de hade om skyttegravarna stämde överens med hur det såg ut i filmen i samma smågrupper 

som tidigare. 

Lektionen avslutas med att eleverna får reflektera skriftligt i sina skrivböcker och delge 

klassen sina tankar. 

 

SO-lektion i år 7 

Klassen ska arbeta med kartkunskap denna lektion. Henrik börjar lektionen med 

lektionsstrukturen. Den första uppgiften eleverna får är att diskutera frågor om kartor och 

kartanvändande i grupper. Henrik går runt till grupperna, lyssnar och hjälper eleverna. Efteråt 

får grupperna berätta inför klassen vad de kommit fram till i diskussionen.  

Läraren plockar fram en karta där symbolförklaringarna är borttagna och han ber eleverna att i 

grupper titta på kartan och försöka lista ut vad de olika symbolerna och färgerna på kartan 

representerar. Eleverna diskuterar i grupper och försöker lösa uppgiften. De resonerar 

tillsammans om de olika färgerna och symbolerna. Eleverna arbetar aktivt i alla grupper. 

Henrik har sen en gemensam genomgång med eleverna om det och hjälper till med de 

uppgifter som eleverna inte lyckades lösa. Han ritade symbolerna och färgerna på tavlan och 

förklarade deras betydelse för eleverna. Han bad också eleverna att anteckna förklaringarna i 

skrivböckerna så att de har dem i det fortsatta arbetet med kartor. 

När arbetet med färgerna och symbolerna på kartan är avklarat tar Henrik fram en 

Europakarta och talar om för eleverna att de ska få svara på några frågor om kartan. Eleverna 

använder kartan för att leta reda på svaren med hjälp av den. När alla grupper är klara blir det 

gemensam genomgång där en grupp i taget får svara på en fråga var och sen får de andra 
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grupperna möjlighet att kommentera och göra tillägg. Efteråt samtalade Henrik med klassen 

om hur det kändes att arbeta med kartor, färger och symboler.  

Lektionen avrundas med en avslutande reflektion genom att eleverna får skriva ner sina tankar 

i sitt skrivhäfte och sen ber Henrik dem dela med sig av sina tankar i klassen. 

 

SO-lektion i år 8 

Klassen ska arbeta vidare världsreligionerna. Eleverna ska få lära sig vad argumentation är, 

hur man argumenterar och förbereda sig för att argumentera i en fråga ifrån en religions 

perspektiv. Henrik går igenom lektionsstrukturen med eleverna. De går igenom några viktiga 

begrepp inför läsningen av en argumenterande text. Henrik skriver upp några begrepp från 

texten på tavlan och eleverna försöker förklara orden. Klassen läser texten och efteråt 

sammanfattar de texten med hjälp av Henrik. SO-läraren går runt till grupperna och hjälper 

dem att hitta argument i texten. Efteråt blir det gemensam genomgång kring detta.  

Klassen läser en text högt om hur man argumenterar och efteråt diskuterar de vad de uppfattat 

som viktigt, hur man gör när man argumenterar och de skriver ner viktiga punkter. Alla 

grupperna får dela med sig av vad de kommit fram till och Henrik gör en tankekarta utifrån 

det på datorn som han lägger upp på skolans lärplattform. 

Lektionen avrundas med en avslutande reflektion. Eleverna funderar enskilt och skriver ner 

sina tankar i sin skrivbok och får efteråt dela med sig lite kort i klassen innan lektionen 

avslutas. 

 

NO-lektion (Fysik) i år 7 

Lektionen börjar med genomgång av lektionsstrukturen om dagens arbete som ska handla om 

åskan och eleverna ställer frågor om lektionsstrukturen. De får börja med enskilt miniskriv 

om vad de vet och skulle vilja lära sig om åska. Läraren ber eleverna dela med sig av sina 

tankar efteråt och därefter har Helen genomgång om de centrala begreppen. Eleverna får titta 

på en film om åska och efter filmen får eleverna diskutera vad de lärt sig om åska med några 

kamrater och anteckna detta på ett papper. Detta får de dela med sig av muntligt i klassen och 

de får även tillfälle att ställa frågor. Därefter ger Helen dem i uppgift att i par illustrera åskan 

och dess förlopp och skriva ner vad som händer och däri använda de centrala begreppen. 

Eleverna arbetar aktivt med uppgiften. De ritar, diskuterar, hämtar material och alla elever är 

igång med arbetet. Helen går runt till eleverna och svarar på frågor och hjälper dem vidare i 

arbetet. Eleverna hinner inte klart med uppgiften innan lektionen tar slut och de får därför i 

uppgift att göra färdigt uppgiften till nästa gång. Helen har en kort muntlig avslutande 

reflektion med eleverna innan lektionen avslutas. 

 

NO-lektion (Biologi) i år 9 

Denna lektion ska eleverna arbeta med kropp och hälsa, dvs. hur den psykiska och fysiska 

hälsan påverkas av sömn, kost, motion m.m. Helen går igenom dagens lektionsstruktur och 

eleverna ställer några frågor kring den. Eleverna får diskutera några frågor som berör dem, 

som handlar om deras sömn - kost- och motionsvanor i smågrupper, redogöra för dem, 

kommentera och ställa frågor. Därefter blir det genomgång av de centrala begreppen inför 
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läsningen av en gemensam text om sömn, kost och motion. Eleverna förklarar och Helen 

antecknar på tavlan. Klassen läser sen texten gemensamt och får därefter arbeta i par med att 

hitta tre viktiga saker om sömn, motion och kost i texten som de får berätta för klassen. De får 

i uppgift att förbereda en undersökning i par om kost, motion och sömn. Eleverna diskuterar 

med Helen i klassen vad en sådan undersökning kan handla om och hur man kan gå tillväga 

för att genomföra den. Eleverna hinner påbörja förberedandet av undersökningen men hinner 

inte klart pga. att lektionen ska sluta. Eleverna gör en väldigt kort muntlig avslutande 

reflektion och därefter avslutas lektionen. 

 

NO-lektion (Kemi) i år 8 

Dagens lektion handlar om tillverkning och återvinning av plast. Några elever har en högljudd 

verbal konflikt och Helen blir tvungen att gå iväg och samtala med eleverna. Hon hinner inte 

gå igenom lektionsstrukturen utan tar fram diskussionsfrågor till klassen som de får diskutera 

medan hon är borta. Några grupper diskuterar under den tiden medan andra inte gör det.            

När Helen kommer tillbaka tar hon reda på hur det gått med diskussionen och varje grupp får 

redogöra för vad som sagts. Därefter går Helen igenom lektionsstrukturen så att alla vet vad 

klassen ska arbeta med under denna lektion. Klassen får därefter se en film om plaster och 

efter filmen får eleverna i grupper diskutera och punkta ner vad de lärt sig om plaster. 

Eleverna hinner inte diskutera färdigt eftersom det blev kort om tid och inte påbörja den 

enskilda uppgiften om plaster som var påtänkt, eller ha någon avslutande reflektion. Eleverna 

får lämna in papperen från gruppdiskussionerna där de punktat ner vad de lärt sig av filmen. 

Helen berättar att nästa lektion kommer att börja med att de repeterar vad de lärt sig om plast 

och att de då också får börja med den enskilda uppgiften som inte hanns med under dagens 

lektion. 

 

6.2 Jämförelser mellan intervjuresultatet och 
observationsresultatet 
 

De tre lärarna i studien hade en likartad syn på språkutveckling och ett språkutvecklande 

arbetssätt och det återspeglades i deras undervisning där språk och språkutveckling var 

centralt. Lärarna stöttade och handledde eleverna i att vara språkligt aktiva, att utveckla 

språkliga förmågor och att resonera om tankar och kunskaper. De uttryckte även att man bör 

arbeta parallellt med ämnet och språket för att utveckla elevernas språk- och ämneskunskaper, 

vilket de även gjorde i praktiken. Lärarna angav att de ansåg att det är viktigt att arbeta med 

ämnesspråket och samtliga arbetade med sitt ämnes specifika språk i sin undervisning. 

Matematikläraren berättade att han arbetar muntligt med eleverna för att hjälpa dem att förstå 

det matematiska språket. Observationerna visade att Lars stöttade eleverna muntligt genom att 

diskutera begrepp och konkretisera uppgifter för dem genom att rita på tavlan och genom att 

eleverna fick samarbeta och stötta varandra språkligt. SO-läraren berättade att han arbetar 

med varierande arbetssätt tillsammans med eleverna för att möta deras sätt att lära och för att 

de ska utveckla språket. Observationerna visade att arbetssätten som han använde på sina 

lektioner är varierade och består av exempelvis diskussioner, filmtittande, föreläsningar och 

arbete i grupper med olika uppgifter. Det visade sig att lärarna fick eleverna att bli aktiva i 

undervisningen genom det språkutvecklande arbetssättet, vilket de själva nämnde som en 
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skillnad mot sin tidigare undervisning. Lärarna framförde att de ser till att eleverna förstår och 

hänger med i undervisningen. På lektionerna visade det sig att lärarna gör detta kontinuerligt 

och medvetet genom att ställa frågor till eleverna, stötta och handleda dem, genom 

genomgångar, diskussioner och för- och efterarbete av läsning och vid skrivande av texter. 

NO-läraren delgav att hon diskuterar texter, att eleverna får samarbeta och diskutera för att 

lära av varandra och utveckla språket på hennes lektioner. Detta överensstämde med 

observationerna, och Helen följde ständigt upp eleverna för att de skulle hänga med språkligt 

och ämnesmässigt. Lärarna påpekade att de är mer språkligt medvetna än tidigare, vilket 

framgick tydligt i observationerna där det visade sig att de anpassade det språkutvecklande 

arbetet till sitt ämne. De arbetade parallellt med språket och ämnet. Undervisningen upplevdes 

som medveten, välplanerad och strukturerad. 

 

6.3 Sammanfattning av resultatet och slutsatser 
 

Nedan följer en sammanfattning med slutsatser av resultatet: 

• Rektorerna och de tre ämneslärarna har en liknande syn på vad språkutveckling 

innebär. Enligt dem handlar språkutveckling om att utveckla språket så att man får ett 

bättre språk för att kunna använda språket som ett verktyg för lärande. 

• Arbetet med språkutveckling inleddes på Xskolan eftersom lärarna och 

skolledningen ansåg att man behövde arbeta språkutvecklande för att förbättra elevernas 

skolresultat och för att stärka deras språk och på så sätt möjliggöra för dem att nå målen.  

• Lärarna på skolan hade utarbetat några gemensamma idéer kring hur de skulle 

arbeta med språkutveckling. Alla lärare ska använda sig av en gemensam 

lektionsstruktur, arbeta med ord och begrepp, läsning, lässtrategier, skrivande och 

skrivstrategier. 

• Lärarna arbetar mycket med att eleverna ska få diskutera frågor och uppgifter 

tillsammans och för att de ska samarbeta och arbeta praktiskt med uppgifter för att 

utveckla sina ämnes- och språkkunskaper. 

• Lärarna och skolledningen upplever att elevernas resultat blivit bättre sen de 

började arbeta språkutvecklande och att eleverna uppfattar att det är lättare i skolan nu. 

• Lärarna känner sig relativt nöjda med de kunskaper de fått om att arbeta 

språkutvecklande men de skulle vilja utöka sin kompetens inom området.  
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7. Diskussion 
 

Syftet med denna studie var att undersöka på vilket sätt en skola arbetar med språkutveckling 

i olika ämnen och vilken syn lärarna och skolledningen har på språkutveckling. Diskussionen 

består av två delar, nämligen en metoddiskussion och en resultatdiskussion.  

 

7.1 Metoddiskussion 

Till datainsamlingen valdes kvalitativa intervjuer och observationer för att på så sätt komma 

närmare informanterna och få vetskap om vilka tankar de har och hur de arbetar med 

språkutveckling. Därefter kunde observationer ske av hur lärarna arbetar med språkutveckling 

i sin undervisning.  På så sätt fick lärarna berätta hur de undervisar och forskaren fick även 

insyn i hur de undervisar i praktiken.  

Det som avsågs att undersökas utifrån syftet och frågeställningarna har besvarats. Möjligheten 

att intervjua och observera lärare i olika teoretiska ämnen gav en insyn i en variation av 

språkutvecklande arbetssätt. Urvalet att undersöka teoretiska ämneslärares tankar och arbete 

med språkutveckling resulterade i omfångsrika data, något som en undersökning av praktiska 

ämnen förmodligen inte hade genererat. 

Fördelen med de kvalitativa intervjuerna var att de inbringade information på djupet om 

lärarnas och rektorernas tankar och på vilket sätt de arbetar praktiskt. Intervjuerna var 

semistrukturerade med på förhand utvalda frågor med möjlighet att ställa följdfrågor till 

informanterna. Detta gjorde det möjligt att få mer information och djupare förklaringar.  

Genom observationerna erhölls ytterligare information. Om en kvantitativ studie hade 

genomförts istället, exempelvis genom enkäter med frågor till alla ämneslärare, hade bredden 

i svaren blivit större och svar från fler informanter hade erhållits, men inte med samma djup 

som med den kvalitativa undersökning som faktiskt genomfördes. Informanterna fick inte se 

intervjufrågorna på förhand. Hade de fått göra det och förbereda sig hade de haft större 

möjlighet att tänka igenom frågorna och sina svar. Men genom att de fick frågorna ställda vid 

intervjutillfället är det troligt att mer spontana svar kom fram. Det gjorde det även möjlighet 

att ställa frågorna i valfri ordning och även ställa följdfrågor då behovet fanns.  

 

7.1.1 Resultatdiskussion 

Resultatet kommer att diskuteras i förhållande till syftet och frågeställningarna, den teoretiska 

utgångspunkten, forskningen och litteraturen. Resultatdiskussionen har delats upp i 

underrubriker för att bli mer tydlig. 

 

7.1.2 Språkutveckling och den teoretiska utgångspunkten 

Den sociokulturella teorin har utgjort ramen för studien och det är utifrån den som resultatet 

har tolkats och analyserats. I den sociokulturella teorin handlar undervisning om lärande - att 

eleverna ska lära sig något med stöd och hjälp av andra och av tillgängliga verktyg. Teorin går 

även att applicera på språkutveckling, tänkande och språket hos en individ som utvecklas 

genom stöttning av någon som har kunskaper i språket och genom interaktion med andra. I 
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denna studie stöttar lärarna eleverna i deras språkliga utveckling genom att förbereda eleverna 

inför läsning av nya texter, genom att diskutera ord och begrepp med eleverna, ställa frågor 

för att leda eleverna vidare i arbetet m.m. Även eleverna stöttar varandra genom att de arbetar 

tillsammans i grupper där de exempelvis får lösa uppgifter och diskutera frågor, och på så sätt 

lär de också av varandra. Lärarna har sett till att undervisningen är elevaktiverande och 

eleverna är aktiva hela tiden på lektionerna genom att arbeta med uppgifter, samarbeta och 

diskutera med varandra. Genom att vara aktiva söker eleverna själva efter kunskap, enligt 

Vygotskij (Lindqvist, 1999). Läraren ska organisera en social miljö och handleda eleverna, 

menar Vygotskij (2001). De tre lärarna i studien har säkerställt att miljön är social och att 

eleverna får interagera med varandra och arbeta tillsammans. Eleverna får diskutera och 

samarbeta i stor utsträckning, och läraren fungerar som en handledare som stöttar och 

instruerar eleverna och som leder arbetet i klassrummet. Det är dock eleverna som arbetar och 

tillägnar sig kunskaper själva. 

Genom att eleverna får uttrycka och diskutera sina tankar tillsammans med andra får de sätta 

ord på sina tankar och det är då de blir fullbordade, enligt Vygotskij (2001). Detta kan förstås 

som att när eleverna berättar och diskuterar vad de tycker och tänker tillsammans med andra 

så får de också syn på sina egna och andras tankar, dvs. de blir medvetna om dem. 

Vygotskij (2001) menar att eleverna ska lära sig att tänka i undervisningen. I undervisningen 

hos de tre lärarna får eleverna uttrycka sina tankar och åsikter både genom att diskutera och 

arbeta med sina kamrater, men också i interaktion med läraren. De övas även i ett djupare 

tänkande genom att reflektera kring det arbete som de utfört på lektionerna och kring sitt eget 

lärande. Genom att tänka kring detta medvetandegörs de om sitt lärande och sina kunskaper. 

Men genom att tänka utvecklas även språket eftersom eleverna sätter ord på sina tankar, både 

muntligt och skriftligt, såväl enskilt som tillsammans med andra. Detta stämmer väl överens 

med det som Vygotskij behandlar gällande språket och tänkandet där språket ses som grunden 

för förverkligandet av vårt tänkande, och också som det mest betydelsefulla redskapet för 

tänkandet. Genom att elevernas språk utvecklas, utvecklas elevernas tänkande. 

Att arbeta på det sätt som eleverna och lärarna gör medför också att eleverna interagerar med 

varandra och på så sätt utvecklas deras språk. Genom att utveckla språket kan de, som 

Vygotskij (2001) påpekar, använda språket som ett verktyg för tänkandet. Vygotskij hävdar 

även att språket styr den kognitiva utvecklingen hos individen. Eleverna i denna studie får 

arbeta med att utveckla sitt språk, sina språkliga förmågor, vilket i sin tur kommer leda till att 

de även kommer att utvecklas kognitivt, menar forskaren. Därför anser forskaren att ett 

språkutvecklande arbete är väldigt gynnsamt för eleverna eftersom de utvecklas inom många 

områden.  

 

7.1.3 Personalens syn på språkutveckling och språkutvecklande 

arbetssätt 

Rektorerna och de tre ämneslärarna fick förklara vad begreppet språkutveckling innebär för 

dem och de svarade lite olika men alla ansåg att språkutveckling handlar om att utveckla 

språket, dvs. att man får ett bättre språk. Det i sin tur kan innebära att få en bättre 

begreppsförståelse, bli bättre på att läsa och skriva, samtala, få en bättre läsförståelse och att 

lära sig att använda språket som ett verktyg för lärande och för att kunna ta till sig kunskaper i 

de olika ämnena. I denna studie var intressefokus att ta reda på vilken begreppsförklaring 

olika ordböcker och uppslagsböcker skulle kunna generera av begreppet språkutveckling. I de 
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flesta ordböcker och uppslagsböcker fanns begreppet över huvud taget inte med. I de få 

böcker där begreppet faktiskt ingick förklarades begreppet som språkets utveckling över tid, 

och inte som en utveckling av individers språk. Däremot hittades en förklaring av begreppet 

av Skolverket (2012). Enligt Skolverket innebär begreppet ” att tillägna sig en allt bredare och 

djupare repertoar av varierande språkliga verksamheter” (Skolverket, 2012, s.25–26). Däri 

ingår även att använda språket i ett meningsfullt sammanhang och att eleverna behöver träna 

på att tala, skriva och använda de färdigheterna med olika språkliga strategier i olika ämnen. 

Skolverkets, rektorernas och lärarnas uppfattning om begreppet språkutveckling är ganska 

likartad, vilket är bra eftersom det är Skolverket som utformar riktlinjer och styrdokument 

som skolan och lärarna ska arbeta utefter. Språkutveckling är dessutom centralt i Läroplanen 

för grundskolan, Lgr 11 (Skolverket, 2011), där det uttrycks att skolan har ansvar för att 

eleverna ska få utveckla sitt språk så att de kan uttrycka sig muntligt och skriftligt i olika 

sammanhang och ska kunna använda svenska språket både i tal och skrift när de avslutat 

grundskolan. Genom att arbeta med språket och erbjuda eleverna språkligt stöd kan elevernas 

språk utvecklas i hög grad, enligt Lees och Prings (2016) studie. Språket finns i alla ämnen 

och om man inte kan läsa, skriva, eller har ett otillräckligt ordförråd kan man inte heller 

tillägna sig nya kunskaper i skolämnena eftersom man saknar fungerande verktyg. Språket är 

ett verktyg för lärande enligt Dysthe (2011). Det är skolans och lärarnas uppgift att se till att 

alla elever får dessa verktyg för att de ska kunna ta till sig kunskaper, få goda resultat och nå 

målen. Men det handlar inte enbart om att eleverna ska klara av skolan, utan också om att 

eleverna ska få ett bra framtida liv, utbildning, jobb osv. och språket är nyckeln till det. 

Gibbons (2009) uttrycker att eleverna behöver utveckla litteracitet i varje ämne för att klara av 

att ta till sig kunskaper i ämnet och för att klara av att nå målen. 

På Xskolan engagerades alla lärare i språkutvecklingsarbetet genom gemensamma 

diskussioner, planeringsarbete och arbete med språkutvecklande arbetssätt i undervisningen. 

På så sätt har alla bidragit till det språkutvecklande arbetssättet som används i undervisningen 

och alla arbetar språkutvecklande på skolan. Skolans gemensamma kollegiala arbete med 

språkutveckling har troligtvis slagit väl ut genom att alla lärare, hela skolan, var engagerad i 

arbetet. Rektorerna uttryckte att både de och lärarna anser att elevernas resultat förbättrats och 

att fler når målen jämfört med tidigare innan skolan började arbeta språkutvecklande, och att 

lärarnas undervisning och lektionsupplägg blivit mer homogen i alla ämnen, vilket har varit 

gynnsamt för eleverna. Att undervisningen kan inverka positivt på elevernas skolprestationer, 

liksom i denna studie, är något som Ramsden, Durkin, Simkin och Knox (2009) instämmer i. 

De menar att detta kan ske om undervisningen är språk-, läs- och skrivfrämjande. 

Lärarnas inställning till att arbeta språkutvecklande var från början inte helt positiv. Lärarna 

kände sig osäkra på hur de skulle kunna arbeta med språk i sitt ämne, och hur man arbetar 

med språk i ett ämne som inte är ett rent språkämne. NO-läraren var motstridig till att arbeta 

språkutvecklande och kände att det var något språklärarna skulle göra. Mycket av hennes 

motstridiga inställning berodde enligt henne själv på att hon kände sig osäker på att undervisa 

i språk och på hur hon skulle implementera språk i ett ämne som NO. När lärarna fått mer 

kunskaper om hur de skulle arbeta genom det kollegiala samarbetet kände sig lärarna säkrare 

och även ganska nöjda med den språkutvecklande undervisning de kom att bedriva. Dockrell, 

Stuart och King (2010) har i sin studie kommit fram till att elevers språk kan utvecklas om de 

får arbeta med aktiviteter som enligt forskning är gynnsamma för deras språkutveckling. 

Detta innebär att lärarna måste fortbilda sig för att kunna arbeta på ett sätt som är 

språkutvecklande för eleverna, vilket lärarna på Xskolan gjorde. 
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7.1.4 Lärarnas språkutvecklande arbete   

Det lärarna berättade under intervjuerna om hur de arbetar med språkutveckling i 

undervisningen bekräftades av de observationer som genomfördes. De tre lärarna som deltog i 

studien använder sig av skolans gemensamma lektionsstruktur. Den är väldigt betydelsefull 

för eleverna därför att de känner igen den och upplägget, oavsett vilken lärare eller lektion de 

har och de blir vana vid arbetssättet, vilket Stehagen (2014) också påtalar. Det gynnar alla 

elever, och särskilt de elever som är i behov av särskilt stöd och som kanske även har ett 

behov av stor tydlighet. Lektionerna på Xskolan hos de tre lärarna skulle vara ännu bättre om 

eleverna fick veta vilka mål de arbetar mot, särskilt eftersom de går på högstadiet där de blir 

bedömda och får betyg. Då blir det mer tydligt att de arbetar med det innehåll och de mål som 

är centrala för ämnet. 

Gibbons (2010) framhåller att både innehållet i undervisningen och lärarnas stöttning är 

avgörande för elevers språkutveckling. Läraren är viktig därför att denne kan förbättra 

undervisningen genom att införa språkutvecklande aktiviteter, enligt Dockrells, Stuarts och 

Kings (2010) forskning. De tre lärarnas lektioner är språkutvecklande och innehåller 

aktiviteter som är språkutvecklande. Lärarna fungerar som handledare på lektionerna och 

stöttar eleverna i arbetet. Lärarna har byggt upp sina lektioner på så sätt att de skiftar mellan 

olika lektionsmoment, uppgifter och arbetssätt, vilket får eleverna att vara aktiva eftersom de 

aldrig arbetar med ett och samma moment eller uppgift hela tiden. Detta överensstämmer med 

det som Stehagen (2014) påtalar som betydelsefullt, dvs. att språkutvecklande undervisning 

ska innehålla läsning, skrivande, muntlig produktion, lyssnande, visualisering, kognitivt 

fordrande uppgifter, ett syfte att utveckla ordförrådet, ämnesspecifika texter och 

lärandestrategier. Detta gynnar alla elever eftersom alla elever lär sig på olika sätt, vilket även 

uttrycks av Gibbons (2009). Eleverna tillägnar sig nya kunskaper både om språket och ämnet 

genom stöttning av lärare, men också av sina kamrater som de arbetar tillsammans med.  

Gibbons (2010) menar att det är positivt för språkutvecklingen att integrera språk -och 

ämnesundervisning såsom lärarna på Xskolan gör. Genom att eleverna exempelvis får lära sig 

nya ord och begrepp kan de sen använda dem vid läsning av en text där begreppen används 

för att förstå innehållet i texten och för att kunna ta till sig nya kunskaper under läsningens 

gång. Att utvecklingen av ordförrådet är viktig för att elevernas språk ska utvecklas positivt 

framkommer i Cox Erikssons (2014) doktorsavhandling. Elevernas förståelse är också väldigt 

central i undervisningen. Lärarna arbetar i sin undervisning med att eleverna ska förstå både 

lektionsinnehållet och innehållet i det man arbetar med. I Timm och Uibus (2015) forskning 

framkommer det att det är viktigt, och att eleverna behöver hjälp att förstå nya ord för att de 

ska få ett större självförtroende när de läser texter och för att elever med ett begränsat 

ordförråd har svårt att förstå texter. Lärarna har genomgångar och diskussioner med eleverna 

om ord, de förarbetar tillsammans med eleverna inför en text eller matematiktal så att eleverna 

kan arbeta vidare på egen hand, de låter eleverna samtala och diskutera och hjälper till att 

förtydliga och förklara sådant som eleverna behöver hjälp med. Eleverna får även reflektera 

kring vad de lärt sig och vad de skulle vilja ha förtydligat eller lära sig mer om.  

För att lärarna ska kunna stötta eleverna språkligt behöver de vara medvetna om ämnesspråket 

i det egna ämnet menar Bjar (2006). De tre ämneslärarna i studien upplevdes som väldigt 

språkligt medvetna i det egna ämnet och de anpassade både arbetssätt, uppgifter och stöttning 

därefter. De var alla noga med att ta upp nya begrepp med eleverna och de lät eleverna 

diskutera och försöka komma fram till vad begreppen innebar för att sen stötta dem och 
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förtydliga vid en gemensam diskussion och genomgång av begreppen. Lärarna stöttade även 

eleverna i läsandet och skrivandet av ämnesspecifika texter genom att göra ett förarbete med 

dem där de demonstrerade hur man skulle kunna gå tillväga och hade diskussioner med 

eleverna. Eleverna fick också arbeta praktiskt där de fick använda de ord och begrepp, det 

språk och de läs- och skrivstrategier som de övat på gemensamt. Det märktes att lärarna tänkt 

igenom ämnesspråket, vad som kan tänkas vara svårt för eleverna, och hur de ska organisera 

undervisningen för att arbeta med språket för att eleverna ska lära sig olika språkliga 

förmågor, strategier, begrepp m.m. Även Stehagen (2014) menar att lärarna behöver reflektera 

kring och bli medvetna om hur de ska lägga upp undervisningen och vilka språkliga krav den 

ställer på eleverna för att kunna nå ut till alla elever, vilket lärarna på Xskolan gör. 

Lärarna på skolan har genomgått en förändring i sitt sätt att tänka och att organisera sin 

undervisning sen arbetet med språkutveckling påbörjades på skolan. De arbetar med språket i 

stor utsträckning på lektionerna samtidigt som de också arbetar med ämnet. På så sätt får 

eleverna en möjlighet att utveckla sina ämnes- och språkkunskaper simultant. Utan det 

kollegiala arbetet på Xskolan där alla lärare var engagerade hade lärarna troligtvis inte 

förändrat sin undervisning på egen hand och arbetat på det sätt som de gör idag. Troligen hade 

de fortsatt arbeta och undervisa som de gjorde tidigare. Fortbildningen som lärarna 

genomgick tillsammans har gett alla lärare på skolan en möjlighet att tänka nytt och förändra 

sin undervisning till det bättre. Markussen, Brown, Juhl, Piasta, Bleses, Højen och Justice 

(2017) påtalar att fortbildning är till för att förbättra lärares kunskaper och förmåga att erbjuda 

elever kvalitativa språkliga miljöer. 

 

7.1.5 Betydelsen av det språkutvecklande arbetssättet för 

eleverna  

Stehagen (2014) och Lozic (2016) uttrycker att en språkriktad undervisning gynnar och kan 

leda till en språkutveckling hos alla. Stehagen (2014) uttrycker även att alla ämnen i skolan 

ska arbeta med språkutveckling. På Xskolan använder sig alla lärare av ett språkutvecklande 

arbetssätt i sin undervisning och både rektorerna och de tre lärarna har uppgett att de kan se en 

skillnad i elevernas resultat och att fler elever når målen än tidigare. Även vårdnadshavarna 

och eleverna själva är nöjda med hur skolan arbetar och att elevernas prestationer förbättrats 

sen skolan började arbeta språkutvecklande.  

Stehagen (2014) uttrycker att ett språkutvecklande arbetssätt kan utveckla elevernas språk, 

kunskaper och lärande om eleverna får vara aktiva och diskutera tankar, frågor m.m. med 

läraren som handleder och att det gynnar alla elever. Även Edwards, Cline, Gandini, 

Giacomelli, Giovannini och Galandini (2013) har i sin forskning kommit fram till att 

undervisningen ska ske i en social kontext där eleverna lär genom interaktion med varandra 

för att språket ska utvecklas.  Alla tre ämneslärare i undersökningen arbetar på detta sätt med 

sina elever. Stehagen (2014) uttrycker att det språkutvecklande arbetssättet fungerar som 

språklig stöttning och elevernas språk utvecklas samtidigt som elevernas ämneskunskaper. 

Genom att arbeta språkutvecklande har lärarna möjlighet att arbeta med ämnet och språket 

under en och samma lektion och troligtvis lär sig eleverna mycket mer när man arbetar med 

både språket och ämnet, istället för att ha isolerad språk- eller ämnesundervisning.  

Ett språkutvecklande arbetssätt kan även vara väldigt gynnsamt för andraspråkselever som 

inte bott i Sverige länge och inte har tillräckliga kunskaper i språket. Genom att lärarna 
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arbetar med ämnet och språket samtidigt får dessa elever en chans att hänga med i 

undervisningen, lära sig och få kunskaper i ämnet parallellt med att de får stöttning i språket 

och tillägnar sig språkliga kunskaper för att kunna lära sig, vilket ger dem möjlighet att nå 

målen i ämnena. 

Nedan följer några slutsatser gällande varierande arbetssätt i undervisningen. Lärarna på 

Xskolan använder sig av varierande arbetssätt i undervisningen och eleverna får arbeta på 

olika sätt. Undervisningen fungerar på så sätt som stöttning för alla elever, oavsett 

förutsättningar och behov. Med andra ord fungerar undervisningen specialpedagogiskt och 

genom att lärarna arbetar på det sätt de gör får eleverna stöd i, och av undervisningen, både 

med språket och ämnesinnehållet. Forskaren tror att detta gör att fler elever får den hjälp och 

det stöd de behöver i den ordinarie undervisningen, och att behovet av ytterligare 

specialpedagogiskt stöd av specialläraren minskar. Genom att arbeta på detta sätt införlivar 

man ett specialpedagogiskt perspektiv i undervisningen, vilket är positivt ur ett 

speciallärarperspektiv. De varierande arbetssätten gör att eleverna kommunicerar, tänker och 

samarbetar med varandra, vilket även det gör att eleverna stöttar och lär av varandra. På så 

sätt tillägnar de sig både ämnes- och språkkunskaper. 

 

7.1.6 Slutord och vidare forskning 

Språkutveckling är inget nytt begrepp eller fenomen men om man försöker slå upp begreppet i 

olika ord- och uppslagsböcker finns begreppet i de flesta fall inte ens med, vilket kan tyckas 

märkligt. 

Förhoppningen hos forskaren i denna studie är att ämnet språkutveckling och dess betydelse 

har lyfts fram. Språk handlar inte enbart om språkämnen, eller om att undervisningen gällande 

språkliga moment nödvändigtvis ska, eller bör ske inom något språkämne. Precis som hos de 

olika ämneslärarna i denna undersökning är det möjligt och nödvändigt att arbeta med språket 

och med dess utveckling inom alla ämnen. Alla ämnen har sitt eget språk och språket finns i 

alla ämnen, och därför behöver alla lärare arbeta med språket för att göra det till ett verktyg för 

lärande och kommunikation. Förhoppningen är även att denna studie kan fungera som en 

inspirations-, informations- och idékälla för andra lärare som också vill arbeta språkutvecklande 

med sina elever. 

Studien bidrar till kunskaper om på vilket sätt en skola och lärare kan arbeta språkutvecklande 

i undervisningen inom olika ämnen. Studien visar att en skolas kollegiala arbete kan leda till ett 

gemensamt förhållnings- och arbetssätt kring språkutveckling. Detta innebär att alla lärare 

arbetar med språkutveckling genom språkutvecklande arbetssätt i sina ämnen för att möta olika 

elever med skilda behov för att de ska kunna tillägna sig både språk- och ämneskunskaper. 

Lärarna arbetar utifrån ett gemensamt förhållningssätt men de har även anpassat undervisningen 

och det språkutvecklande arbetssättet till det egna ämnet. 

Denna studie berör språkutveckling men på grund av de begränsade ramarna som studien omges 

av, var det endast möjligt att utföra studien på en skola med ett fåtal informanter. Det skulle 

vara intressant att utföra en mer omfattande studie om språkutveckling där man undersöker fler 

skolor och jämför skolorna med varandra. På så sätt skulle man kunna få en uppfattning om 

vilka olika sätt skolorna arbetar på med språkutveckling och undersöka hur elevernas resultat 

såg ut innan och efter att skolorna arbetat språkutvecklande en tid. 
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Bilaga 1 

 
Informationsbrev till vårdnadshavare  

 

Jag heter Nada Boyaci och studerar vid speciallärarprogrammet med inriktningen läs-och 

skrivutveckling vid Karlstads universitet. Jag går min sista termin på programmet där jag ska 

skriva ett examensarbete på grundnivå. Mitt examensarbete ska handla om språkutveckling 

och mitt syfte är att undersöka hur skolan kan arbeta för att eleverna ska utveckla sitt språk.  

Eftersom Xskolan arbetar med språkutveckling har jag valt att göra undersökningar till min 

studie på skolan.  

 

Till studien kommer observationer göras på lektioner i olika klasser för att undersöka hur den 

språkutvecklande undervisningen går till, dvs. vad och hur lärarna gör på lektionerna med 

eleverna. Fokus kommer alltså att inriktas på lärarna och deras undervisning. Observationerna 

kommer att ske i mars under ett par lektionstillfällen på skolan där ditt/era barn går. Under 

dessa lektioner kommer det att ske observationer av undervisningen och anteckningar 

kommer att föras. Några ljud- eller videoinspelningar kommer inte att göras.  Materialet som 

samlas in kommer att förvaras säkert så att ingen annan får tillgång till det. 

 

All information och alla uppgifter som framkommer under observationerna kommer att 

behandlas konfidentiellt. Inga uppgifter om vilken skola eller personuppgifter om lärare eller 

elever kommer att lämnas ut eller framkomma i examensarbetet.  Informationen som samlas 

in under observationerna kommer att användas till skrivandet av examensarbetet. 

 

För att kunna genomföra observationerna behöver jag ha vårdnadshavares samtycke till att 

ert/era barn deltar i undersökningen. Fyll i svarstalongen och lämna till mig senast den 28 

februari. 

 

Om ni har några frågor om studien får ni gärna kontakta mig per mejl: 

xxxxxxxxxx 

 

 

Mvh, 

Nada Boyaci 

 

 

 

Jag/Vi__________________________________________________ (namn), vårdnadshavare 

till___________________________ (elevens namn) i klass _______(klassbeteckning). 

 

Tackar JA     

  

Tackar NEJ   

 

till att mitt/vårt barn deltar vid observationerna. 

 



 

 

Bilaga 2 
 
Informationsbrev till personal  

 

Jag heter Nada Boyaci och studerar vid speciallärarprogrammet med inriktningen läs-och 

skrivutveckling vid Karlstads universitet. Jag går min sista termin på programmet där jag ska 

skriva ett examensarbete på grundnivå. Mitt examensarbete ska handla om språkutveckling 

och mitt syfte är att undersöka hur skolan kan arbeta för att eleverna ska utveckla sitt språk.  

Eftersom Xskolan arbetar med språkutveckling har jag valt att göra undersökningar till min 

studie på skolan.  

 

Till studien kommer observationer göras på lektioner i olika klasser för att undersöka hur den 

språkutvecklande undervisningen går till, dvs. vad och hur lärarna gör på lektionerna med 

eleverna. Fokus kommer alltså att inriktas på lärarna och deras undervisning. Observationerna 

kommer att ske i mars under ett par lektionstillfällen på skolan. Under dessa lektioner 

kommer det att ske observationer av undervisningen och anteckningar kommer att föras. 

Några ljud- eller videoinspelningar kommer inte att göras. Intervjuer kommer att genomföras 

med lärare i teoretiska ämnen och skolledning kring synen på språkutveckling och på vilket 

sätt lärarna arbetar med språkutveckling. Till studien, dvs. observationerna och intervjuerna, 

behövs det minst 3 lärare i teoretiska ämnen som kan tänka sig att tillåta observationer på 

några av sina lektioner och att bli intervjuade kring sitt arbetssätt med språkutveckling.  

 

Materialet som samlas in kommer att förvaras säkert så att ingen annan får tillgång till det. All 

information och alla uppgifter som framkommer under observationerna kommer att behandlas 

konfidentiellt. Inga uppgifter om vilken skola eller personuppgifter om lärare eller elever 

kommer att lämnas ut eller framkomma i examensarbetet.  Informationen som samlas in under 

observationerna kommer att användas till skrivandet av examensarbetet. 

 

Om ni har några frågor om studien får ni gärna kontakta mig per mejl: 

xxxxxxxxxx 

 

För att kunna genomföra undersökningen behöver jag ha ert samtycke till att ni deltar i 

undersökningen. Fyll i svarstalongen och lämna till mig senast den 28 februari. 

 

Mvh, 

Nada Boyaci 

 

 

Jag, ______________________________ (namn), 

___________________________(beteckning). 

 

Tackar JA     

  

Tackar NEJ   

 

till att delta i undersökningen, dvs. observationer och intervjuer. 



 

 

Bilaga 3 
 
Intervjufrågor till rektorerna 

 

• Vad har du arbetat med tidigare? 

• Hur länge har du arbetat som rektor och vilka erfarenheter har du av att arbeta som 

rektor? 

• Vilka erfarenheter från ditt tidigare arbetsliv har du tagit med dig till din roll som 

rektor? 

• Berätta lite om Xskolans bakgrund och arbetssätt.  

• Vad kännetecknar skolan? 

• Vad innebär begreppet språkutveckling för dig? 

• Hur kommer det sig att ni på Xskolan valt att arbeta språkutvecklande? 

• På vilket sätt arbetar ni med språkutveckling på er skola? 

• Kan ni se någon skillnad i elevernas resultat nu när ni arbetar språkutvecklande 

jämfört med när ni inte gjorde det? 

• Kan ni se några positiva effekter av det språkutvecklande arbetet på skolan? 

• Har ni fått några reaktioner på det språkutvecklande arbetssättet från vårdnadshavare 

och elever? 

• När började ni arbeta språkutvecklande och hur har ni utvecklat och utformat det 

språkutvecklande arbetssättet? 

• Hur ser det språkutvecklande arbetssättet på skolan ut? 

• Ser ni någon skillnad i hur ni arbetar på skolan nu när ni arbetar språkutvecklande och 

hur ni arbetade tidigare? 

• Vad har personalen för inställning till att arbeta språkutvecklande? 

• Vad har lärarna för kunskaper och utbildning kring språkutveckling?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

Bilaga 4 
 
Intervjufrågor till lärarna 

 

• Vilka ämnen och vilken skolform är du utbildad för? 

• Vilka ämnen undervisar du i? 

• Vilka elever och klasser undervisar du? 

• Hur länge har du arbetat på skolan? 

• Vad innebär begreppet språkutveckling för dig? 

• Hur ser du på att skolan arbetar språkutvecklande? 

• Har du erfarenheter från någon annan skola av ett språkutvecklande arbetssätt? Vad 

har du i så fall erfarenhet av? På vilket sätt har du i så fall arbetat språkutvecklande? 

• Vad innebär ett språkutvecklande arbetssätt för dig? 

• Vad har du för inställning till att arbeta språkutvecklande? 

• Vilka elever gynnas av att man arbetar språkutvecklande, anser du? 

• Vad har du för kunskaper om att arbeta språkutvecklande? 

• Är du nöjd med den kunskap/ utbildning du har inom språkutvecklande arbetssätt? 

• Finns det något du skulle vilja eller behöva lära dig gällande språkutvecklande 

arbetssätt? 

• Finns det någon gemensam syn på hur ni lärare ska arbeta med det språkutvecklande 

arbetssättet på skolan? 

• Hur arbetar ni rent praktiskt med språkutveckling i skolan? 

• Hur arbetar ni rent praktiskt på ett språkutvecklande arbetssätt i ett speciellt ämne? 

Brukar lärare i ett och samma ämne samplanera kring lektionsupplägget? 

• Brukar ni ämnesintegrera inom det språkutvecklande arbetssättet?  

• Hur arbetar du med språkutveckling inom ditt/dina ämnen? 

• Är du nöjd med hur du arbetar med språkutveckling i din undervisning, eller finns det 

något du skulle vilja förändra? 

• Har du kunskaper om något eller några språkutvecklande arbetssätt? Vilket/Vilka? 

Använder du dem i din undervisning? 

• Hur fungerar det att undervisa elever med skiftande språklig förmåga? Upplever du att 

du har nytta av ett språkutvecklande arbetssätt i detta? På vilket sätt? 

• Ser du några fördelar med att arbeta språkutvecklande? 

• Kan du se någon skillnad i elevernas resultat nu när ni arbetar språkutvecklande 

jämfört med tidigare? 

 

 

 

 

 

 


