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Sammanfattning 
 

 

Syftet med detta arbete är att se om en mindre grupp lärare, som medverkade i 

arbetet, är medvetna om sitt användande av skolspråk i undervisningen. Syftet är 

även att ta reda på hur de ser på sitt språkutvecklande arbete.  

 

Forskningen menar att det är viktigt att eleverna förstår och kan behärska skolspråk 

för att nå kunskapskraven i skolan. Chamot (2004) beskriver skolspråk som det 

språk som krävs för att kunna ta till sig ny information, beskriva abstrakta fenomen 

och utveckla begreppsförståelse. Skolspråket används i mer formella sammanhang 

i skolan. Vardagsspråk är det språk som används mer i informella situationer, oftast 

muntligt, utanför skolan. 

 

Medan skolspråk beskrivs som det språk som används i mer formella sammanhang 

i skolan, så beskriver Magnusson (2008) vardagsspråk som det språk som används 

i informella situationer 

 

Genom att förstå skolspråket, ämnesspecifika ord och begrepp, kan eleverna på så 

sätt nå djupare förståelse för det aktuella ämnet. Då ämnesspecifika ord och begrepp 

kan vara abstrakta för eleverna, finns risken att de tappar intresset för 

undervisningen eller uppgifter. För att undvika den risken samt hjälpa eleverna att 

nå kunskapskraven i ämnet, tar forskningen upp vikten av att lärarna arbetar 

språkutvecklande. 

 

Resultatet visar att lärarna i min studie arbetar med olika grader av medvetenhet om 

skolspråk. Två ansåg sig arbeta aktivt med skolspråk medan två inte har reflekterat 

i stor utsträckning över detta. Under observationerna såg jag att av de två som ansåg 

sig arbeta aktivt med skolspråk, så var det endast en som gjorde det i praktiken. 

Resultatet visar även att ju mer språkutvecklande lärarna i min studie arbetar, desto 

mer engagerade blir eleverna i arbetet. För de lärare som inte arbetade aktivt med 

skolspråket resulterade det i en något stökigare klass. 

 

Då tankesätt och handling inte alltid stämmer överens så valde jag att utföra både 

intervjuer med sammanlagt fyra lärare och observationer i de fyra lärarnas 

klassrum. På så sätt kan jag se både hur läraren gör i praktiken och hur lärarna själva 

ser på sin egen undervisning (Denscombe, 2000:163). 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Skolspråk, språkutvecklande undervisning, språkutvecklande 

arbetssätt, vardagsspråk, ämnesspråk, ämnesundervisning, sociokulturellt 

perspektiv   



 

Innehåll 

Sammanfattning ....................................................................................................... 1 

1. Inledning .............................................................................................................. 1 
1.1 Syfte och frågeställningar .............................................................................. 2 

2. Forskningsöversikt ............................................................................................... 3 

2.1 Skolspråk ....................................................................................................... 3 
2.2 Vardagsspråk ................................................................................................. 4 
2.3 Skolspråk och vardagsspråk: skillnad och relation ........................................ 4 
2.4 Vikten av att använda skolspråk i undervisningen ........................................ 5 

2.5 Att arbeta språkutvecklande ........................................................................... 8 
2.6 Genrepedagogik ............................................................................................. 9 
2.7 Cirkelmodellen ............................................................................................. 10 

3. Sociokulturellt perspektiv .................................................................................. 12 

4. Metod ................................................................................................................. 13 
4.1 Metodval ...................................................................................................... 13 
4.2 Material ........................................................................................................ 13 

4.3 Informanter .................................................................................................. 14 
4.4 Genomförande ............................................................................................. 14 

4.5 Metodkritik .................................................................................................. 15 
4.6 Etiska aspekter ............................................................................................. 15 

5. Resultat .............................................................................................................. 17 
5.1 Informanternas medvetenhet om skolspråket i sin undervisning ................. 17 
5.2 Informanternas språkutvecklande arbetssätt ................................................ 17 

5.3 Observationer ............................................................................................... 19 

6. Diskussion .......................................................................................................... 21 

6.1 Metoddiskussion .......................................................................................... 21 
6.2 Resultatdiskussion ....................................................................................... 22 

7. Avslutning .......................................................................................................... 24 
7.1 Vidare forskning .......................................................................................... 24 

Referenslista ........................................................................................................... 25 

Litteratur ............................................................................................................ 25 

Internetkällor ...................................................................................................... 27 
Muntliga källor .................................................................................................. 27 

Bilagor ................................................................................................................... 28 
Bilaga 1 .............................................................................................................. 28 
Bilaga 2: Intervjufrågor ..................................................................................... 29 

Bilaga 3: Observationsschema ........................................................................... 30 
 

 

  



 

1 

 

1. Inledning 
 

Att äga ett stort och ett varierat ordförråd är viktigt för alla människor för att kunna 

förstå det som sägs och skrivs till fullo i olika sammanhang. Likaså är det viktigt 

att kunna ge uttryck för sina egna kunskaper och erfarenheter. För att kunna 

behärska detta krävs det att ordförrådet hos individen har ett stort omfång. Ju fler 

ord individen förfogar över, desto bättre rustad är den för mer språkligt krävande 

situationer (Enström, 2004). I Skolverkets läroplan (2015) under övergripande mål 

och riktlinjer står det att det är skolans ansvar att varje elev kan använda svenska 

språket i både tal och skrift på ett nyanserat och ett rikt sätt efter avslutad 

grundskola. 

 

I skolan möter elever ofta många ord som de sällan möter i vardagen utanför 

klassrummet. Dessa ord kan vara svåra att relatera till, vilket i sin tur kan hämma 

elevens inlärningsprocess om ordet saknar sammanhang och blir för abstrakt för 

eleven att förstå. Ofta talar man om att det är speciellt svårt för andraspråkselever 

att ta till sig skolspråket, men det har visat sig att detta inte är specifikt för 

flerspråkiga elever utan alla elever är beroende av skolspråket för att utvecklas och 

lära sig (Slotte-Lüttge & Forsman, 2013). Anna Maria Hipkiss (2014) menar att 

skolan använder för mycket vardagsspråk i den muntliga undervisningen medan 

läroböckerna innehåller skolspråk, vilket i sin tur inte gynnar vare sig elevernas 

inlärningsprocess eller djupinlärning.  

 

Mikkonen (2015) menar att det viktigaste är att stötta eleverna i skolspråket istället 

för att undvika det, detta för att eleverna så småningom ska klara av mer avancerade 

uppgifter. Forskning talar om att ett språkutvecklande arbetssätt är en stor och viktig 

del av elevernas inlärning av skolspråket. Genom att arbeta språkutvecklande stöttar 

läraren elevernas inlärning av bland annat ämnesspråk som, enligt Skolverket 

(2015), är något som eleverna ska kunna förstå och använda sig av. 

 

Många forskare betonar att det är viktigt som lärare att vara medveten om vad som 

kännetecknar språket i ens ämnesundervisning för att på så sätt kunna vägleda 

eleverna till djupare förståelse och lärande (Olofsson, 2012). Det är på grund av det 

som jag började fundera på mina undersökningsfrågor. Är lärarna medvetna om 

skolspråket i sin undervisning för att kunna ge sina elever en tillfredsställande 

inlärning i skolans ämnen? Arbetar lärarna på ett språkutvecklande sätt för att hjälpa 

eleverna att nå djupare förståelse om skolspråket? 

 

Personligen har jag trott att ju mer vardagligt baserad, språkmässigt, 

undervisningen är desto lättare blir det för eleverna att följa med på genomgångarna 

och få en bättre förståelse och sammanhang till ämnet. Ju mer jag satte mig in i det 

här arbetet, desto mer förstod jag hur fel jag har tänkt. Visserligen är det bra att 

hålla innehållet i undervisningen på en nivå som inte är allt för abstrakt för eleverna, 

men att användandet av skolspråk är viktigt och att arbeta aktivt med detta har jag 

personligen inte tänkt så noga på. Därför blev detta arbete lärorikt och intressant 

och förnyade mina kunskaper om skolspråket. I Emil Hedmans artikel Skolvärlden 

(2015) menar Birgitta Norberg Brorsson, i en intervju, att alla lärarstudenter, 
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oavsett inriktning, borde få kunskaper och didaktiska redskap i hur man kan skapa 

en språkutvecklande och inkluderande undervisning (Hedman, 2015). 

 

 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med detta arbete är att undersöka om en mindre grupp lärare är medvetna om 

sitt användande av skolspråk i undervisningen samt att ta reda på om dessa lärare 

arbetar på ett språkutvecklande sätt.  

 
Arbetets frågeställningar är följande: 

 

1. Är lärarna i denna studie medvetna om sitt användande av skolspråk i sin 

undervisning? 

2. Arbetar lärarna i denna studie på ett språkutvecklande sätt? 
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2. Forskningsöversikt 

 
Alla elever ska ha förutsättningar att lyckas i skolan och för att lyckas så måste 

eleverna ha tillgång till språket. Med språket lär vi oss, kommunicerar och får 

tillgång till att vara delaktiga i samtal och diskussioner. För att lyckas i skolan måste 

eleverna även behärska skolspråket, vilket är lite annorlunda än vad vardagsspråket 

är (Slotte-Lüttge & Forsman, 2013). 

 

Att behärska skolspråket är en förutsättning för att lära sig och förstå ämnesinnehåll 

i skolans ämnen vilket i sin tur ger förutsättning för att uppnå målen i skolan. Då 

skolspråket skiljer sig i både tal och skrift ifrån vardagsspråket som för oss är mer 

bekant, kan skolspråket vara svårare att greppa och förstå (Magnusson, 2008).  

 

För att ge eleverna möjligheten och verktyg till att behärska och förstå skolspråk, 

så måste lärarnas undervisning vara språkutvecklande (Hyltenstam & Lindberg, 

2004). Språket öppnar dörrar och möjligheter för eleverna att bygga broar till nya 

kunskaper, förstå omvärlden och utvecklas till framtidens vuxna. 

 

 

 

2.1 Skolspråk 
 

För att klargöra vad skolspråk är så förklarar Chamot (2004) kortfattat att skolspråk 

är det språk som krävs för att kunna ta till sig ny information, beskriva abstrakta 

fenomen och utveckla begreppsförståelse. Magnusson (2008) beskriver skolspråk 

som ett språkbruk som eleverna möter i undervisningen i skolan, i formella 

situationer. 

 

Till största del möter elever skolspråk i ämnesundervisning i bland annat texter i 

läroböcker och andra läromedel. Skolspråk förklaras som mer abstrakt med 

ämnesbegrepp som inte vanligen används i vardagliga sammanhang (Magnusson, 

2008). Skolspråket handlar mestadels om specifika ordval, språkliga uttryckssätt 

och meningsbyggnad (Slotte-Lüttge och Forsman, 2013).  

 

Cummins (2000) beskriver skolspråk, eller ämnesspråk som han också benämner 

det, liksom Chamot och Magnusson, som det språk som används i skolans 

undervisning. Han beskriver också att skolspråk oftast är skriftligt och mer abstrakt 

än vardagsspråket. När man talar om skolspråk talar man ofta om ämnesspecifika 

ord och begrepp som eleverna möter, bland annat, i texter i ämnenas läroböcker 

(Cummins, 2000). 
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2.2 Vardagsspråk 
 

Medan skolspråk beskrivs som det språk som används i mer formella sammanhang 

i skolan, så beskriver Magnusson (2008) vardagsspråk som det språk som används 

i informella situationer, som till exempel vid matbordet hemma eller i samtal med 

kompisar. Macken Horarik (1996) beskriver vardagsspråk, liksom Magnusson, som 

det språk man använder hemma, men också att vardagsspråket oftast är muntligt 

och att eleven också använder sig utav kroppsspråket och ansiktsuttryck för att 

uttrycka sig i situationer där de kommunicerar med andra medmänniskor. 

 
 

 

2.3 Skolspråk och vardagsspråk: skillnad och relation 
 

Då elever i skolan möter många nya ord som de sällan möter i vardagen utanför 

klassrummet så kan man se att det finns en skillnad mellan skolrelaterat språk och 

vardagsspråk, enligt Slotte-Lüttge och Forsman (2013). Det skiljer sig som mest i 

sammanhang i skrift i till exempel läroböcker och i de muntliga sammanhang som 

eleverna befinner sig i (Slotte-Lüttge & Forsman, 2013).  

 

Även om Slotte-Lüttge och Forsman (2013) skriver att det finns en skillnad mellan 

vardagsspråk och skolspråk, så skriver de även att skillnaden är gradvis. Det innebär 

att det egentligen inte finns någon skarp gräns mellan dem då vissa ord och 

uttryckssätt i talat vardagsspråk är mer frekventa medan andra är vanligare i 

faktatexter eller i sammanhang där krav på tydlighet är höga (Slotte-Lüttge & 

Forsman, 2013).  

 

Det är ofta ett eller flera sammanhang som stöder det vardagliga språket: att 

eleverna talar med varandra om sådant som de har upplevt eller det de ser med sin 

samtalspartner (Cummins, 2000). På så sätt blir det ett kontextuellt stöd i samtalet, 

vilket medför att poängen i samtalet når fram tydligare till motparten då båda kan 

relatera till innehållet (Cummins, 2000). När elever möter det mer skolrelaterade 

språket i sina läroböcker är detta kontextuella stöd inte lika tydligt då språket kan 

innehålla nya terminologier och ord som de sällan träffar på i vardagen, vilket i sin 

tur leder till att sammanhanget inte blir lika tydligt och eleven kan ha svårt att 

relatera till de olika begreppen och orden (Slotte-Lüttge & Forsman, 2013).  

 

Vygotskij (2001) menar att vardagsspråkets begrepp är lättare att ta till sig och få 

ett sammanhang i än skolspråket då dessa begrepp utvecklas spontant och muntligt 

i vardagen som eleverna ingår i. Skolspråkets begrepp, enligt Vygotskij (2001) 

liksom Slotte-Lüttge och Forsman (2013), är svårare för eleverna att få ett grepp 

om. Skolspråkets begrepp och de sammanhang som begreppen hör hemma i bygger 

till största del på det som forskare har arbetat fram för att kunna förklara och förstå 

världen på ett mer vetenskapligt förankrat sätt. Därför kan detta vara mer abstrakt 

för eleverna än vad vardagsspråket är (Vygotskij, 2001).  Enström (2004) menar att 

det är lättare för elever att lära sig att känna igen och förstå ett nytt ord i ett 

sammanhang än vad det är att återkalla det i sitt minne för att därefter kunna 

använda det i den egna produktionen. 
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Då vardagsspråket och skolspråket är avsedda att användas i olika sociala 

sammanhang utvecklas även dessa på olika sätt. Hyltenstam & Lindberg (2004) 

beskriver skolspråket som mer opersonligt och distanserat än vad vardagsspråket 

är då skolspråket är skiftspråksbaserat, som det också är enligt Cummins (2000). 

Hyltenstam & Lindberg (2004) menar också att skolspråket kännetecknas av 

generalisering, abstraktion, argumentation, reflektion och kategorisering och på 

grund av det blir det ett opersonligt språk.  

 

Vi kan se en del skillnader mellan vardagsspråk och skolspråk. Hur de är 

uppbyggda och hur och i vilka sammanhang de används, men Macken Horarik 

(1996) skriver om att olika forskare, på delvis olika sätt, talar om relationen mellan 

skolspråket och vardagsspråket. Hon talar exempelvis om tre olika språkdomäner. 

Dessa tre domäner som hon nämner är vardagsdomän, en specialiserad domän och 

en reflexiv domän (Macken Horarik, 1996). Cummins (2000) tar också upp dessa 

indelningar, men han benämner det istället som vardagsspråk, ämnesspråk och 

reflexivt språk. Vardagsspråket beskriver han som det språk eleverna använder 

hemma i samtal med andra och att även kroppsspråket och ansiktsuttryck används. 

Ämnespråket beskriver han som det språk som används i undervisningen i skolan 

där varje ämne har specifika begrepp. Det reflexiva språket är det språk då eleven 

reflekterar över det som den läser, argumenterar om det eleven tycker, drar 

slutsatser, tolkar och motiverar (Cummins, 2000).  

 

Om eleverna behärskar det vardagliga språket på ett tillfredsställande och 

varierande sätt med ett brett ordförråd har de också lättare att ta till sig nya och mer 

abstrakta begrepp i skolspråket och skapa ett sammanhang i och med att de kan 

gissa sig fram till ordens betydelse i till exempel läroböcker (Macken Horarik, 

1996). På så sätt arbetar dessa två språkbegrepp tillsammans. 

 

Att utveckla båda dessa begreppsvärldar tar tid och det handlar, enligt Vygotskij 

(2001), om två helt olika typer av läroprocesser. Vardagsspråkets begrepp lär sig 

barn genom att smaka, titta, känna, undra och prata sig fram tillsammans med 

anhöriga och kamrater. Att lära sig skolspråket sker, enligt Vygotskij, på motsatt 

sätt. Här försiggår lärandet i en formell situation, alltså i ett mer strikt sammanhang 

(Vygotskij, 2001). 

 

 

 

2.4 Vikten av att använda skolspråk i undervisningen 
 

Då skolarbeten innebär språkanvändning i kognitivt krävande uppgifter så ska 

språket, som tidigare nämnt, fungera som ett avancerat tankeredskap där kunskaper 

ska utvecklas, redovisas och fördjupas (Magnusson, 2008). Detta ställer då stora 

krav på elevernas förmåga att använda och förstå abstrakta begrepp och komplexa 

samband (Hyltenstam & Lindberg, 2004). Eleverna måste kunna verbalisera och 

förstå abstrakta begrepp och komplexa samband. Man kan säga att skolrelaterad 

språkinriktad undervisning är att man ändrar skolvardagen i riktning mot ett mer 

språkutvecklande tänkande (Slotte-Lüttge & Forsman, 2013). Olofsson (2012) tar 
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upp att det finns mycket forskning som menar att språket är vårt främsta redskap 

för lärandet i alla skolans ämnen då eleverna genom språket utvecklar ny kunskap 

och kommunicerar samt visar vad de har förstått med ämnet och möjligen behöver 

mer stöd i för att komma vidare i utvecklingen.  

 

Utvecklingen av de specialiserade språk som utmärker skolans undervisning tar tid 

och går inte av sig själv. Hyltenstam & Lindberg (2004) skriver att det är viktigt 

som lärare att uppmärksamma skolrelaterat språk då detta är något som eleverna 

möter i läroböcker och andra läromedel dagligen i skolan. Detta är speciellt viktigt 

att uppmärksamma då lärare på så sätt kan förstå vad i texten som kan upplevas 

som svårt för eleverna och på så sätt ge dem stöd på vägen mot att bli kompetenta 

språkanvändare, både i att läsa och höra språket och sedan även själva kunna 

uttrycka sig på ett skolrelaterat språk i rätt sammanhang (Slotte-Lüttge & Forsman, 

2013). Bishop (2014) menar att språkförståelse har en väldigt central del i 

språkförmågan med en avgörande betydelse för den fortsatta språkutvecklingen. 

 

Slotte-Lüttge och Forsman (2013) betonar vikten av att använda skolrelaterat språk 

på ett bra sätt i undervisningen. På ett bra sätt innebär att läraren bör lägga stor vikt 

på att ge stödjande sammanhang på det skolrelaterade språket, till exempel 

förklaringar, exempel och konkreta visuella stöd. Risken med att inte ge eleverna 

ett sammanhang på det utmanande ämnesspecifika språket kan det eventuellt skapas 

en klyfta mellan läraren och eleverna, vilket innebär att de inte kan mötas i 

undervisningen (Slotte-Lüttge & Forsman, 2013).  

 

Genom att inte ge eleverna ett sammanhang på det ämnesspecifika språket, så finns 

risken att vissa elever upplever lärarens språkanvändning som abstrakt och inte 

begripbar och därmed upplever att den aktuella aktiviteten inte angår dem (Slotte-

Lüttge & Forsman, 2013). I och med detta finns risken att läraren tappar eleven i 

undervisningen, vilket i sin tur inte gagnar vare sig lärandet eller språkutvecklingen 

hos eleven, utan istället hämmar och begränsar undervisningen och lärandet (Slotte-

Lüttge & Forsman, 2013). Om läraren istället lägger fram ord som kan upplevas 

som utmanande och obekanta för eleverna och gör det på ett sätt som stöder 

elevernas förståelse och ger eleverna ett sammanhang till det nya och obekanta 

ordet, arbetar läraren på ett språkoptimistiskt sätt (Slotte-Lüttge & Forsman, 2013).  

 

En annan aspekt av det språkoptimistiska tänkandet är att som lärare inte ge upp 

trots att arbetet ställer läraren inför stora utmaningar. Det språkoptimistiska 

arbetssättet är i enlighet med det som läroplanen förespråkar. Den grundläggande 

utbildningen ska stödja bland annat elevernas språkliga identitet och 

modermålsutveckling (Slotte-Lüttge & Forsman, 2013).  

 

 

En ämnesspecifik och språkutvecklande undervisning är kontextrik och innehåller 

en språklig stöttning samt mycket interaktion som är gynnsam för alla skolans 

elever (Olofsson, 2012). Ett välutvecklat ämnesspråk ökar möjligheterna för 

eleverna att förstå hur ämnets grundläggande principer är organiserade. Det gör 

även det möjligt för eleverna att gå in i ämnesspecifika diskussioner och föra 
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relevanta resonemang samt att skriva och läsa de texttyper som finns i det aktuella 

ämnet (Olofsson, 2012). 

 

I Emil Hedmans artikel Skolvärlden (2015) betonar Birgitta Norberg Brorsson, i en 

intervju, vikten av att ha en språkutvecklad undervisning i skolan för alla elever. 

Hon menar att för att eleverna ska förstå det givna ämnet så måste de behärska 

ämnets specifika språk (Hedman, 2015). Det är inte självklart för alla lärare att 

arbeta på ett språkutvecklande sätt i skolans undervisning, för trots att ämnesspråket 

har en stor betydelse för elevernas resultat i att klara kunskapskraven, så används 

det i första hand vardagsspråk i undervisningen, menar Anna Maria Hipkiss (2014).  

 

Birgitta Norberg Brorsson betonar, i Emil Hedmans artikel Skolvärlden (2015) att 

det är viktigt att lärare förstår skillnaden mellan vardagsspråket och skolspråket. 

Förstår de skillnaden så kan de ta med ämnets specifika språk och begrepp i 

planeringen. På så vis kan lärarna ta reda på vad eleverna kan och vad de behöver 

lära sig mer utav och fundera ut hur ett specifikt begrepp kan förklaras på en nivå 

så att eleverna kan förstå och ta till sig begreppet. Skolspråket är inget som eleverna 

tar till sig spontant som de gör med vardagsspråket, utan skolspråket behöver 

arbetas med aktivt. (Skolvärlden, 2015). I läroplanen för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshem står det att om eleverna ska nå målen i alla ämnen 

så är det viktigt att lärare arbetar språkutvecklande (Lgr11). 

 

Alla ämnen i skolan har sin egen särart. För att undervisningen ska gynna elevens 

språkutveckling behöver denna särart anpassas till ämnets karaktär. Hur man bör 

arbeta språkutvecklande kan därför skilja sig åt mellan de olika ämnena. Dock så 

finns det enstaka kännetecken som räknas som övergripande och generella som 

behöver genomsyra undervisningen i alla ämnen (Olofsson, 2012). 
 

I undervisningen räcker det inte att enbart definiera ord, utan lärare behöver också 

uppmärksamma ord i fråga om både bredd och djup (Olofsson, 2012). Ämneslärare 

kräver för snabbt av eleverna att lära sig nya ämnesbegrepp, menar Maiike Hajer 

(2010). Hon menar att i och med för snabba krav på eleverna så blir inlärningen av 

ämnet ytligt och eleverna förstår på så vis inte sammanhanget. Skolans 

kunskapskrav i de olika ämnena kräver att eleverna ska, genom språkliga 

uttrycksformer, visa sina kunskaper, genom att resonera, analysera texter eller 

skeenden samt värdera arbetsinsatser (Olofsson, 2012).  

 

Ännu ett misstag, enligt Maiike Hajer (2010), är att lärarna mestadels lägger fokus 

på enstaka ämnesbegrepp men glömmer att lyfta fram hur man uttrycker sig. 

Hipkiss (2014) menar att ämnesspråket oftast stannar i läroböckerna. Hon menar att 

eleverna möter ämnesspråket främst i läroböcker, men det följer inte med in i 

diskussionerna i klassrummet. Elever och lärare läser ämnesspråket främst utifrån 

lärobokstexterna och begreppen kan förklaras, men de används inte i den fortsatta 

kommunikationen i klassrummet. Där sker det muntliga mellan elever och lärare 

främst på vardagsspråk. Hipkiss (2014) ser detta som ett problem då behärskningen 

av ämnesspråken är avgörande för elevernas skolframgång.  
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Slotte-Lüttge och Forsman (2013) skriver att om det saknas en medvetenhet om 

språkets roll för elevernas lärande och om en språkinriktad undervisning så är det 

lätt att hamna i en nedåtgående spiral. Med det menas att lärarens krav på eleverna 

sänks då de har språkliga problem av olika grad. De sänkta kraven tar sig i uttryck  

att läraren förenklar och förkortar elevernas texter som de ska läsa, att läraren 

använder sig utav ett mer förenklat språk och kanske helt undviker 

ämnesterminologi samt att eleverna inte förväntas formulera och vara delaktiga i 

längre resonemang i både skriftlig och muntlig form (Slotte-Lüttge & Forsman, 

2013). De skriver att en förenkling visserligen kan vara en lättsammare början till 

att förstå ett nytt område, men det är viktigare att stödja elevernas språkutveckling 

och arbeta på ett språkutvecklande sätt än att enbart förenkla just för de nämnda 

riskerna som detta kan medföra. Med detta menar Slotte-Lüttge och Forsman 

(2013) att det är dags att vi går vidare från det förenklade språkarbetet och börjar 

arbeta mer språkutvecklande. 

 

Vardagsspråket präglar skolans undervisning oavsett ämne, menar Hipkiss (2014). 

I och med det lär sig eleverna möjligen att förstå ämnesspråket, men inte att använda 

eller behärska det. Det räcker inte att läraren endast undervisar ämnets innehåll, 

utan måste även lägga vikt på hur resonemang byggs upp. Sannolikheten blir större 

att eleverna lär sig mer om, till exempel, biologi och naturvetenskap om de har fått 

utveckla förmågan att uttrycka och tolka ämnets begrepp i både tal och skrift 

(Olofsson, 2012).  

 

Användandet av lärobokstexter i ämnesundervisningen är en viktig del, menar 

Hipkiss (2014), men det viktigaste är hur läraren använder dessa. Lärobokstexterna 

bör arbetas med och tolkas tillsammans för att eleverna inte endast ska få en god 

ordförståelse, utan även få en djupare begreppsförståelse samt ett större och mer 

aktivt ordförråd (Hipkiss, 2014). För att kunna läsa och förstå texter är det viktigt 

att ha ett stort ordförråd, därför har ordförrådet en stor betydelse i inlärningen. 

Genom att kunna läsa och förstå texterna kan man också utefter det själv konstruera 

alltmer ämnesspecifika texter (Olofsson, 2012). 

 

Genom att behärska ämnesspråket når eleverna framgångsrika resultat i skolan och 

det blir en förberedelse för mötet med det fackspråk som kännetecknar 

undervisningen och litteraturen på högskolor och universitet (Hipkiss, 2014). Om 

eleverna erövrar och kan behärska och använda det specifika ämnesspråket så blir 

det i sin tur lättare för läraren att förmedla sina kunskaper. Det bidrar även till att 

det ger eleverna en djupare förståelse för det aktuella ämnet och därmed skaffar de 

sig språklig kunskap som behövs för att nå kunskapskrav och mål i skolan och  i 

senare studier (Hipkiss, 2014). 

 

 

2.5 Att arbeta språkutvecklande 

 
I Skolverkets läroplan (2015) står det att eleverna ska kunna förstå och använda sig 

av ämnets specifika ämnesbegrepp, vilket tidigare är nämnt som en viktig del för 

eleverna att behärska för att kunna nå kunskapskraven. Det framgår tydligt att 

Skolverket förväntar sig av lärarna att de ska arbeta på ett språkutvecklande sätt. 
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Genom att stötta och lägga fokus på språket och innehållet i undervisningen, så får 

eleverna verktyg att så småningom klara av uppgifter på en mer abstrakt nivå på 

egen hand (Mikkonen, 2015).  

 

Olofsson (2012) förklarar språkutvecklande arbetssätt som en arbetsmetod som 

innefattar elevernas alla språkliga färdigheter. Dessa språkliga färdigheter är bland 

annat att tala, lyssna, skriva och läsa. Det språkutvecklande arbetssättets syfte är att 

utveckla förmågan att uttrycka sig i skrift och tal och att kunna tolka fakta, begrepp 

samt centrala tankegångar. Även åsikter och känslor är viktiga i det 

språkutvecklande arbetssättet (Olofsson, 2012). 

 

Det finns många arbetssätt att ta till sig i undervisningen för att öka 

språkutvecklingen bland eleverna. Meltzer och Hamann (2005) tar upp några av 

dessa arbetssätt. Bland annat att läraren ska betona läsningen och skrivandet samt 

den muntliga framställningen, visualiseringar och lyssnandet. Läraren ska känna till 

och även kunna analysera språket i sitt ämne. Läraren skapar en elevcentrerad 

klassrumsmiljö och läraren förstår vilka texter, som eleverna läser, som är 

ämnestypiska och vad som kännetecknar dem (Olofsson, 2012). Genom att vara 

medveten om dessa kan läraren skapa en språkutvecklande undervisning. Syftet 

med det är främst att främja ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt som i sin 

tur utvecklar språket hos eleverna (Gibbons, 2013). Gibbons (2013) menar att 

inlärningen av kunskapsinnehållet i det aktuella ämnet gynnas av att arbeta 

språkutvecklande. För att kunna uppnå en språkutvecklande undervisning måste 

lärarna, enligt Gibbons (2013:176), förhålla sig till följande två frågor: 

 

1. Vilka språkliga krav ställs på ämnet? 

2. Hur väl behärskar eleverna språket idag och vad behöver de lära sig? 

 

 

2.6 Genrepedagogik 
 

Lärarna behöver göra en inventering av elevernas språkliga behov samt se över 

vilka språkliga krav som ställs på eleverna i undervisningen (Cummins, 2000). 

Johansson och Sandell Ring (2012) tar upp den genrepedagogiska modellen som en 

modell som är användbar till att nå en mer språkutvecklande undervisning. Den 

genrepedagogiska modellen syftar till att stegvis stötta eleverna att utveckla både 

sitt vardagsspråk och ett effektivt skolspråk (Johansson & Sandell Ring, 2012). 

Denna modell är ursprungligen framtagen för att hjälpa lärarna att undervisa elever 

med ett andraspråk, men den har också visat sig vara väldigt effektiv i undervisning 

för elever som inte undervisas i andraspråk (Gibbons, 2013). Sellgren (2011) 

förklarar genrepedagogiken som en pedagogik som fokuserar främst på språkliga 

aspekter i ämnesrelaterade texter och poängterar värdet av en uttrycklig 

undervisning där språkets meningsskapande roll är tydlig.  

 

Genrepedagogiken baseras på Hallidays systemisk-funktionella lingvistik (2014) 

och bygger på det sociokulturella perspektivet. Genrepedagogikens 

grundperspektiv ligger i behärskning av genre som definierar texttyper (Hedeboe & 

Polias, 2008). I och med genrepedagogikens grundperspektiv är syftet uttryckligen 
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att kunna förstå hur skrivförmåga och läsförståelse utvecklas. Gibbons (2013) tar 

också upp genrepedagogiken och menar att detta är en naturlig 

undervisningsmodell för språk- och kunskapsutvecklande arbete.  

 

 

2.7 Cirkelmodellen 
 

Stöttning är en huvudfaktor i många språkutvecklande arbetssätt. Eleverna stöttas 

till att upptäcka de språkliga modeller och den uppbyggnad som utmärker 

skolämnenas olika texter. Utifrån genrepedagogiken har det bland annat utvecklats 

cirkelmodellen där syftet är att ge eleverna en sammanhängande bild av hur språket 

i en text i ämnet kan se ut samt att skapa en helhetssyn över elevernas förståelse och 

tolkning av en specifik text (Kuyumcu, 2013). Kuyumcu (2013) beskriver 

cirkelmodellen som ett cykliskt arbetssätt där den genrebaserade undervisningen 

ligger i fokus.  

 

 

Cirkelmodellen består av fyra faser: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bild 1: Cirkelmodellen utifrån Kuyumcus (2013). 

 

 

I första fasen kartlägger läraren elevernas förkunskaper i ämnet samt presenterar 

bakgrundskunskaper och eleverna får därefter tillgodogöra sig kunskaperna genom 

att anteckna. Syftet i första fasen är att bygga upp en förkunskap hos eleverna som 

läraren därefter kan bygga vidare på (Gibbons, 2013). Här ska också syftet för själva 

uppgiften ges: Varför ska vi göra det här? 

 

I andra fasen ska en modelltext studeras och analyseras över hur den är disponerad 

utifrån ett genreperspektiv. Det är av stor vikt att modelltexten är väl utformad 

utifrån de språkliga drag som läraren vill undervisa om och att ämnesspecifika ord 

är med. Ett fokus på de strukturella språkliga dragen kan skapa en förståelse hos 

eleverna hur en text är uppbyggd (Gibbons, 2013). 

Fas 1 

Fas 2 Fas 3 

Fas 4 

Bygga upp 

kunskap 

Studera 

modelltexter 

Skriva text 

tillsammans 

Skriva 

individuell text 
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I tredje fasen ska eleverna gemensamt skriva en text utifrån den genrespecifika 

strukturen. Detta sker med guidning från läraren. Detta skapar en konkretisering av 

fakta som eleverna tillgodogjorde sig under den första fasen. Här läggs även fokuset 

på skrivprocessen (Gibbons, 2013). 

 

I fjärde och sista fasen får eleverna skriva en individuell text eller, om 

omständigheterna kräver det, fortsätta skriva i par inom ämnet (Gibbons, 2013). 

Här är stöttningen från läraren som minst. Stöttningen ska självklart finnas kvar, 

men i mycket lägre grad för att ge eleverna möjligheten att utöva skrivandet på egen 

hand. 

 

Genom att använda sig av modeller som hjälpmedel till att arbeta mer 

språkutvecklande i undervisningen, skapas en mer genomtänkt undervisning. I och 

med detta hjälper läraren eleverna att hålla fokus på det aktuella ämnet och undviker 

sidospår som inte är relevanta (Kuyumcu, 2013). Cirkelmodellen är ett exempel av 

många modeller som gynnar elevernas förståelse av ämnesspecifika texter och 

begrepp samt hur dessa byggs upp och används i ett korrekt sammanhang (Gibbons, 

2013).  
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3. Sociokulturellt perspektiv 
 

Enligt Säljö (2015) tar individen till sig nya kunskaper, förståelse och färdigheter 

genom skapande och kommunicerande miljöer. Vygotskij (2014) menar, liksom 

Säljö, att kunskaper och färdigheter hos individen uppstår genom kommunikation 

och interaktion med andra. Att ta till sig nya färdigheter och kunskaper på detta sätt 

resulterar i att eleverna själva blir aktiva i sin egen inlärning och kan då relatera till 

det som undervisas och därefter se hur kunskapen kan användas i vardagen (Bråten, 

1998).  

 

Det sociokulturella perspektivet handlar inte om människan som en individ som de 

flesta psykologiska teorier handlar om, utan här handlar det om att vara individer i 

grupper och sociala sammanhang (Vygotskij, 2014). Enligt det sociokulturella 

perspektivet är kommunikation och språkanvändning centrala och bildar länken 

mellan eleven och omgivningen och länken mellan den yttre interaktionen och det 

inre tänkandet (Säljö, 2015). Genom att eleven lyssnar på vad andra talar om och 

hur eleven själv föreställer sig omvärlden avgör för denne vad som är väsentligt och 

intressant (Säljö, 2015). Om lärare då inte arbetar språkoptimistiskt, som Slotte-

Lüttge & Forsman (2013) menar är viktigt, och inte förklarar svåra ord och begrepp 

som eleverna möter i texter i skolan, kan eleverna se detta som något som inte är 

väsentligt och vill inte lära sig då det saknar mening. 

 

Vygotskij (2014) menar att talet utvecklar tanken. Han anser att språket är det 

verktyg som utvecklar det mänskliga tänkandet. Språket används för 

kommunikation människor emellan och är därför ett socialt fenomen (Vygotskij, 

2014). Han menar också att inlärning bygger på imitation där individen får 

möjligheten att lära genom handledning av andra. Då läraren hela tiden bör lägga 

en nivå som är lite över elevernas kunskaper utmanas de och därefter lär de sig mer. 

Detta är vad som, på svenska, kallas för den närmaste utvecklingszonen (Vygotskij, 

2014), 
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4. Metod 
 

 

Här kommer jag att presentera de metoder som jag har använt mig utav för att 

samla information till arbetet och för att analysera materialet. Jag kommer även 

att presentera de etiska aspekter jag följde under arbetets gång samt kritisera 

metodvalen. 

 

 

 

4.1 Metodval 
 

För att samla in material för det här arbetet har jag valt att använda mig av både 

observationer i klassrum och intervjuer av lärare. Detta för att få en så klar bild som 

möjligt i frågan om hur medvetna lärare är av sitt användande av skolspråk i 

undervisningen.  

 

Jag valde att genomföra observationerna före intervjuerna. Genom att observera 

först och intervjua efteråt kommer inte personliga tolkningar fram. Denscombe 

(2000) menar att personliga tolkningar kan vara lätt att få om intervjuaren har 

kännedom om ämnet sedan tidigare.  En annan anledning till att observationerna 

genomfördes före intervjuerna var att minska risken att informanten skulle påverkas 

av intervjufrågorna i praktiken. Risken skulle då finnas att informanten agerar 

annorlunda i sin undervisning utefter vilka frågor som ställdes. Lärarna som 

intervjuades skulle även få möjlighet att förklara sina arbetssätt och komplettera 

observationerna.  

 

 

 

4.2 Material 
 

Då det är mycket som händer i ett klassrum som kan vara distraherande under en 

observation, underlättar det att använda sig utav ett observationsschema, vilket jag 

gjorde (se bilaga 3). Ett observationsschema innebär att det blir ett begränsat fokus 

i observationen och ger lite utrymme för störande moment. Detta underlättar för 

observatören att hålla fokus på det område den ska observera (Bjørndal, 2007:52). 

I observationsschemat har jag tre spalter. I spalt ett ”användandet av skolspråk” 

observerade jag om och hur mycket läraren använder ämnesrelaterat språk i sin 

undervisning. I spalt 2 ”språkutvecklande arbete” observerade jag hur läraren 

arbetade med det ämnesspecifika språket. Om läraren lade någon vikt i att sätta ord 

och begrepp i något sammanhang. I spalt 3 ”anteckningar” förde jag in mina egna 

anteckningar utifrån observationen. Jag utgick utifrån forskningsbakgrundens 

kriterier för vad som är ett språkutvecklande arbetssätt. Observationerna utfördes 

under två lektioner i respektive klassrum. 

 

Då intervjuerna skulle komplettera observationerna som utfördes så användes 

semistrukturerade intervjuer (Denscombe, 2000). Semistrukturerade intervjuer 
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innebär att jag som intervjuare har färdigställda frågor (se bilaga 2) som jag vill 

behandla och diskutera. Frågorna behöver dock inte ställas i någon speciell ordning. 

I och med det blir intervjuerna mer flexibla och lämnar utrymme för informanterna 

att utveckla sina svar så utförligt som möjligt (Denscombe, 2000:135). 

 

 

 

4.3 Informanter 
 

Efter att jag hade skickat ut mitt mejl till skolor i min hemkommun med frågan om 

det fanns någon lärare som ville ställa upp på min intervju, kom jag i kontakt med 

fyra lärare som arbetar på tre olika skolor. Lärarna är i olika åldrar där den yngsta 

examinerades för 4 år sedan och den äldsta har arbetat inom skolan i snart 35 år. 

Detta för att se om yrkeserfarenheten spelar roll så att den som har jobbat längst är 

mer medvetna om skolspråk eller inte. 

 

Av etiska skäl håller jag informanterna anonyma och har därför valt att benämna 

dessa som Lärare 1, Lärare 2, Lärare 3 och Lärare 4 i mitt arbete. Lärare 2 och 

Lärare 4 arbetar på samma skola. 

 

Lärare 1 är en kvinna som är klasslärare i en årskurs 2. Läraren har arbetat på 

samma skola i 11 år. 

 

Lärare 2 är en kvinna som är klasslärare i en årskurs 1 på samma skola som Lärare 

1. Denna lärare har arbetat som lärare i snart 4 år. 

 

Lärare 3 är en man som är klasslärare i en årskurs 2 och som har arbetat i 35 år. 

 

Lärare 4 är en kvinna som är klasslärare i en årskurs 3 och har arbetat som lärare i 

17 år. 

 

 

 

4.4 Genomförande 
 

Till att börja med skickades ett mejl ut till informanterna (se bilaga 1). I mejlet 

berättade jag om arbetets syfte, försäkrade dem om att identiteten och platsen 

kommer att hållas anonym, att deltagandet är frivilligt samt att all information 

endast kommer att behandlas av mig och är i syfte att användas i arbetet. Jag talade 

även om att delar av intervjun kan komma att användas i arbetet i form av citat. Att 

informationen om de rättigheter som gäller för intervjun når fram tydligt till 

informanten är viktigt (Bryman, 2012). 

 

Observationerna i respektive klassrum utfördes före intervjuerna, vilket innebär att 

jag befann mig i klassrummet under undervisningen och gjorde anteckningar utefter 

mina forskningsfrågor. Efter observationerna  utfördes intervjuerna med var och en 

av lärarna, där frågor om skolrelaterat språk samt mina funderingar som uppkom 
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under observationerna ställdes. För att få med allt som sades under intervjuerna så 

spelades dessa in. Därefter gick jag igenom inspelningarna och sammanfattade 

intervjuerna. 

 

Slutligen har jag jämfört intervjuerna och observationerna med litteratur för att få 

fram materialet till arbetet. Sökord som skolspråk, skolspråk och vardagsspråk, 

ämnesspråk, språkutvecklande arbete och skolrelaterat språk användes för att få 

fram litteratur till arbetet. 

 

 

 

4.5 Metodkritik 
 

Nackdelen med att observera som metod är att det kan vara tidskrävande dock så 

kan tidsgränsen lättare hållas om ett observationsschema följs. Ännu en nackdel kan 

vara att beteendet ändras när informanten vet att denne blir observerad (Kylén, 

2004). Detta beror på att den som blir observerad känner en press på sig och gärna 

vill visa den bästa sidan. 

 

Nackdelen med att använda intervju är att det, liksom observationer, är 

tidskrävande. Svaren kan vara svåra att analysera och risken för bortfall av 

information är därför stor. Intervjuer är en subjektiv teknik (Kylén, 2004) då endast 

informantens tankar kommer fram, vilket gör det svårt att få ett pålitligt resultat. 

Enligt Denscombe (2000) är det lätt hänt att den som blir intervjuad svarar på 

frågorna så som den skulle vilja arbeta men kanske inte utför det i praktiken. 

Tankesätt och handlingar återspeglar inte alltid varandra. 

 

Att välja att utföra både intervju och observation visade sig vara väldigt 

tidskrävande då metoderna var för sig redan kräver mycket tid. Jag ville få fram ett 

så tydligt material som möjligt och valde därför att använda mig av båda metoderna. 

Denscombe (2000) menar att med endast intervjuer kan det vara svårt att mäta i och 

med att studien då endast baseras på lärarens tankesätt och inte hur de gör i 

praktiken. 

 

I och med att jag har intervjuat endast fyra lärare som alla arbetar i samma kommun, 

vill jag understryka att denna studie inte är tillräckligt omfattande för att kunna ge 

ett generellt resultat.  

 

 

 

4.6 Etiska aspekter 
 

Bryman (2012) tar upp fyra etiska principer som jag har följt i mitt arbete. Dessa 

fyra principer är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. 
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• Informationskravet innebär att informanten ska informeras om 

undersökningens syfte och att deltagandet är helt frivilligt. Denne ska ha rätt 

att hoppa av undersökningen när som helst. 

 

 

• Samtyckeskravet innebär att informanten själv ska bestämma över sin 

medverkan. 

 

 

• Konfidentialitetskravet innebär att de personer som medverkar i intervjun 

ska känna sig trygga med att personuppgifter och material inte ges ut till 

obehöriga, utan är endast avsedda att användas i arbetet. 

 

• Nyttjandekravet innebär att uppgifterna om enskilda medverkande personer 

får användas endast för arbetets forskning. 
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5. Resultat 

 
Resultatdelen kommer att presenteras med arbetets frågeställningar som 

utgångspunkt. Jag kommer att använda mig utav både mina egna reflektioner, 

observationerna och lärarnas utsagor från respektive intervju. 

 

 

 

5.1 Informanternas medvetenhet om skolspråket i sin undervisning 
 

Av de fyra lärare som jag intervjuade ansåg två att de arbetade medvetet och aktivt 

med skolspråk i undervisningen. De andra två hade inte reflekterat så mycket över 

hur de använder och arbetar med skolspråk. Lärare 1 och Lärare 4 ansåg sig vara 

medvetna medan Lärare 2 och Lärare 3 inte hade reflekterat så mycket över detta. 

 

Lärare 1 betonade hur viktigt det är för eleverna att ha skolspråk i undervisningen. 

Dels för att de på så sätt får en djupare förståelse av ämnet som de arbetar med för 

att kunna bli bra språkanvändare i framtiden. Så Lärare 1 anser sig ofta tänka på 

vilka nya ord som kan vara svåra för eleverna att förstå och försöker därefter att ge 

dem ett sammanhang till det aktuella ordet. 

 

Lärare 4 ansåg att denne alltid tänker på att ge eleverna ett sammanhang till ett ord 

som för dem kan vara svåra, liksom Lärare 1. Sammanhanget kan vara från 

elevernas vardag, till exempel från tidningar, datorspel eller andra situationer som 

eleverna kan befinna sig i under vardagen. Lärare 4 lyfter fram vikten av att 

eleverna förstår innebörden hos det nya ordet istället för att de bara lär sig det. ”De 

ska förstå ordet, inte bara kunna det.”  

 

Lärare 2 och Lärare 3 hade inte reflekterat så mycket över hur de använder och 

presenterar skolspråket i undervisningen. Lärare 2 var dock noga med att använda 

rätt uttryck och termer i de ämnen som hon undervisade i. 

 

Två av fyra lärare var använder skolspråk på ett medvetet sätt i sin undervisning. 

Dessa två informanter ser vikten av att använda skolspråk för att gynna elevernas 

språkutveckling. De andra två har inte reflekterat över sitt användande av skolspråk 

och ansåg att de använder för mycket vardagsspråk i undervisningen och därmed är 

de inte lika medvetna om detta som de andra två. 

 

 

 

5.2 Informanternas språkutvecklande arbetssätt 
 

Det är en sak att veta vad skolspråk är, men en helt annan att använda det på ett 

språkutvecklande sätt i sin undervisning. Eftersom skolan just innebär mycket 

språkanvändning i kognitivt krävande uppgifter, så ska språket fungera som ett 

tankeredskap (Hyltenstam & Lindberg, 2004). Att använda språket som ett 
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tankeredskap innebär att eleverna ska med sina kunskaper kunna utvecklas och 

fördjupa förståelsen för den specifika uppgiften. För att detta ska vara möjligt bör 

eleverna kunna verbalisera och förstå abstrakta begrepp och samband (Slotte-Lüttge 

& Forsman, 2013). För att uppnå detta är det till en stor fördel om läraren arbetar 

på ett språkutvecklande sätt. 

 

Birgitta Norberg Brorsson (2015) betonar att det är viktigt att lärare arbetar 

språkutvecklande med ämnesbegrepp och skolspråk. För att eleverna ska förstå det 

givna ämnet de arbetar med i skolan så måste de även behärska ämnets specifika 

språk.  

 

Lärare 1 använde sig utav en modell i sin undervisning som hon benämnde som 

SPRÅK-modellen. Denna modell ser ut på följande vis: 

 

S – stöttning.  

P – produktion. 

R- rik interaktion.  

Å- återkoppling  

K- kontextrika sammanhang  

 

Lärare 1 har arbetat efter detta ett tag och anser att det är ett bra redskap att ha med 

sig som påminnelse om hur lärare kan arbeta på ett språkutvecklande sätt. Hon lyfter 

fram vikten av den första punkten, att stötta. Genom att stötta eleven och inte 

förenkla språket behålls kraven på eleverna och på så sätt uppnås kunskapsnivån 

(Lärare 1, 2016). Lärare 4, som arbetar på samma skola, använde sig också utav 

denna modell och var enig med sin kollega om att det är ett bra redskap att använda 

i undervisningen och när ett undervisningstillfälle ska planeras. Läraren betonar att 

det är viktigt att eleverna känner att uppgifterna är meningsfulla och förstår varför 

de gör dem. Är uppgiften och språket för abstrakt ser de inte meningen med 

uppgiften heller (Lärare 1, 2016). 

 

Lärare 2 nämnde återigen att hon var noga med att använda rätt termer och begrepp 

i undervisningen så att eleverna ska få ett korrekt ordförråd för ämnet. Dock 

nämndes det inget konkret exempel på något språkutvecklande arbetssätt som 

används, varken från Lärare 2 eller Lärare 3, men båda anser att det är viktigt att 

använda ett språkutvecklande arbetssätt i och med att det är mycket skolspråk som 

eleverna möter i sina läroböcker som de kan ha svårt att relatera till.  

 

Lärare 1 och Lärare 4 försöker aktivt använda skolrelaterat språk i sin undervisning. 

Lärare 2 och Lärare 3 tänkte istället att ju enklare man förmedlar information och 

ju mer vardagsspråk som används i undervisningen, desto lättare tar eleverna till 

sig det nya ämnet.  

 

Sammanfattningsvis ansåg Lärare 1 och Lärare 4 att de arbetade språkutvecklande. 

Lärare 2 och Lärare 3 ser vikten av att använda språkutvecklande arbetssätt i 

undervisningen, men utövade inte detta lika mycket som de andra två 

informanterna, vilket framgick tydligt i och med att dessa två inte kunde ge några 
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konkreta exempel på något språkutvecklande arbetssätt som de använde sig utav 

mer än högläsning. 

 

 

 

5.3 Observationer 
 

Hipkiss (2012) menar att ämnesspråket är en viktig del och har en stor betydelse för 

elevernas resultat. Trots detta så används det, generellt, i första hand vardagsspråk 

i klassrummen. Ämnesspråket saknas i klassrummen och det vardagliga och icke 

utmanande språket tar över, vilket i sin tur ger negativa konsekvenser för elevernas 

kunskapsutveckling och resultat (Hipkiss, A. M. 2012) 

 

När jag utförde observationerna såg jag att det fanns en tydlig skillnad mellan 

klasserna och lärarnas undervisning. Lärare 1 var den enda lärare som tydligt tog 

sig tid till att förklara de svårbegripliga orden för eleverna. Så som Slotte-Lüttge 

och Forsman (2013) skriver om så är det viktigt att hjälpa eleverna att få förståelse 

av nya ord och abstrakta begrepp istället för att stjälpa dem genom att inte ge ett 

sammanhang.  

 

Lärare 1 startade upp skolämnet de skulle arbeta med genom att diskutera med 

eleverna vad de gjorde förra lektionen. Det som eleverna inte kom ihåg repeterades 

snabbt på tavlan innan de gick vidare med arbetet. När de arbetade med läroböcker, 

läste läraren först texterna högt för klassen för att sedan höra efter om det fanns 

något ord i texten som eleverna inte hade hört innan eller som de inte förstod. Enligt 

Lundberg och Herrlin (2005) gör högläsningen det möjligt för eleverna att höra hur 

ord används och hur meningarna byggs upp vilket de senare kan använda när de 

själva ska skriva egna texter. Då klassen är en väl sammanhållen klass där eleverna 

är trygga med varandra är det sällan någon som inte vågar fråga om denne inte 

förstår. Läraren har innan lektionen läst igenom texten som eleverna ska arbeta med 

och på så vis är läraren förberedd på de ord och begrepp som kan vara svåra för 

eleverna. Läraren skriver upp de ord som eleverna tar upp på tavlan och förklarar 

dessa. De ord som eleverna själva inte tar upp, men som läraren själv anser behöver 

förklaras, tar läraren också upp på tavlan. Därefter gick de tillsammans igenom de 

uppgifter som skulle göras. 

 

Lärare 4 som också såg sig vara medveten om att använda skolspråk, startade också 

upp lektionen med att kolla av vad eleverna kommer ihåg ifrån förra lektionen. Här 

får eleverna tillsammans läsa lärobokstexterna högt för varandra. Därefter skrev 

läraren upp uppgifterna som eleverna skulle göra. I det här klassrummet förklarades 

endast de mest ämnestypiska begreppen hastigt utan någon djupare diskussion.  

 

Både Lärare 2 och Lärare 3 startade också upp genom att ta en snabb genomgång 

av vad de gjorde under de tidigare lektionerna i samma ämne. De gick igenom vilka 

uppgifter som skulle göras under dagens lektion och sedan startade de upp. Båda 

lärarna förenklade ord och begrepp i ämnet för eleverna. När eleverna sedan började 

med uppgifterna i läroböckerna kom de ofta fram till både lärarna och mig för att 

fråga vad det stod och vad de skulle göra. 
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Slotte-Lüttge och Forsman (2013) tar upp risken för att det kan uppstå en klyfta 

mellan läraren och en elev om denne uppfattar att undervisningen är för abstrakt 

och svår att hänga med på, just för att eleven inte förstår undervisningens innehåll 

om orden är för obegripliga och läraren inte förklarar dessa. Detta var något som 

jag observerade i klassrummen: hur eleverna förhåller sig till ämnet. Lärare 1, som 

jag uppfattade det, som arbetade mer språkutvecklande fick elevernas 

uppmärksamhet hela vägen genom genomgången och eventuella uppgifter. 

Eleverna förstod vad läraren förväntade sig utav dem och förstod också vad de 

skulle göra. I och med att läraren från början diskuterade de mer abstrakta orden 

som fanns i läroböckerna, var det  inte många gånger som eleverna frågade vad de 

skulle göra och att de inte förstod uppgifterna. De andra lärarna som inte arbetade 

lika språkutvecklande fick inte alla elevers uppmärksamhet hela vägen. Vid många 

tillfällen slutade det med att ett par elever sprang runt istället för att följa med i 

undervisningen. De gjorde inte heller klart de givna uppgifterna och var inte lika 

delaktiga i diskussioner med sina klasskamrater. Detta gällde även i klassrummet 

för Lärare 4 som ansåg sig arbeta språkutvecklande. 

 

Det märktes även en klar skillnad i lärarnas språkanvändande i undervisningen i 

skolans ämnen. Lärare 2 och Lärare 3 använde mer vardagliga ord och förenklade 

många ämnesbegrepp. Vardagsspråk på lektionerna och ämnesspråk i läroböckerna 

skapar en klyfta mellan lärandet och förståelsen (Hipkiss, 2014). Eleverna måste få 

möjlighet att använda skolspråket även när de samtalar i klassrummet. Lärare 1 och 

Lärare 4 förenklade inte lika mycket, utan använde de givna ämnesbegreppen, men 

presenterade dessa på olika sätt. I till exempel no-undervisningen tog Lärare 4  ofta 

upp ämnesbegrepp tillsammans med eleverna, men arbetade sällan vidare med 

dessa och gav inte eleverna kunskaper om hur orden ska användas på ett korrekt 

sätt, medan Lärare 1 var mer noggrann med detta. Lärare 1 gav dessutom eleverna 

delmål och strukturerade upp lektionen på ett sätt så att eleverna fick information 

men i lagom stor mängd, vilket Säljö (2014) anser vara bra för att inte pressa 

eleverna för mycket. 

 

Oavsett om lärarna ansåg sig arbeta aktivt språkutvecklande och oavsett om lärarna 

tog sig tid till att förklara de olika ämnesbegreppen för eleverna, så var det inte ofta 

som eleverna själva fick använda ämnesbegreppen genom diskussioner med 

varandra eller på andra sätt vilket enligt Hajer är ett misstag som oftast görs av 

lärarna i klassrummet (Hajer, 2010). Lärarna lyfter fram ämnesbegreppen ur 

läroböckerna, men glömmer bort att ge eleverna redskapen och kunskapen att 

använda dessa i rätt sammanhang i praktiken. Lärare 1 var den som gav eleverna 

sammanhang till de abstrakta orden, men även där var det sällan eleverna fick 

praktisera skolspråket. Däremot fanns viljan, hos alla lärare, att hjälpa elever vidare 

i deras kunskapsutveckling och att finna vägar för dem att komma så långt som 

möjligt, men med olika sätt att göra det på. 
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6. Diskussion 
 

I detta kapitel kommer jag att, utifrån egna åsikter och tankar, diskutera arbetets 

resultat samt diskutera metoderna jag har använt för att få fram information till 

arbetet. 

 

 

 

6.1 Metoddiskussion 
 

Då mina informanter har varit få har det varit svårt att få något generellt resultat, 

om tiden funnits så skulle jag ha valt att intervjua samt observera fler lärare ifrån 

fler kommuner. Genom att denna kommun som mina informanter arbetar i är av det 

lite mindre slaget så är också arbetet mellan skolor intimt, vilket i sin tur ger ett inte 

så varierande arbetssätt bland skolorna och gör det svårare för mig att jämföra. Dock 

var det ändå en märkbar skillnad mellan de informanter som jag intervjuade, så jag 

anser trots allt att mitt resultat blev rätt intressant och inte som jag trodde att det 

skulle bli från början.  

 

Då endast en av informanterna arbetade på ett språkutvecklande sätt och var 

medveten över sitt användande om skolspråk i sin undervisning så fanns det inte så 

mycket information att hämta. Hade jag istället haft fler informanter som arbetade 

språkutvecklande i ämnesundervisning så hade jag haft mer att arbeta utefter och 

jämföra. Av fyra lärare i samma kommun så var det en som aktivt arbetade 

språkutvecklande och tre som inte gjorde det. Hade jag istället haft en större grupp 

hade resultatet kanske sett annorlunda ut.  

 

Då jag inte fick så mycket matnyttigt från alla informanter så kan jag inte påstå att 

intervjuerna, innehållsmässigt, har gett mig mycket användbart material. Däremot 

visade det istället tydligt hur stor bristen är på lärare som använder 

språkutvecklande arbetssätt med skolspråket i denna kommun. I och med detta så 

känner jag att undersökningens validitet är bristfällig (Bryman 2012) samtidigt som 

jag ändå fick svar på mina undersökningar. Validiteten hade dock blivit mer fyllig 

om jag hade haft fler utspridda informanter  

 

För att ge så stor reliabilitet (Bryman, 2012) som möjligt i min undersökning så 

utfördes observationer i samband med intervjuerna. Detta för att få ett så tydligt och 

pålitligt resultat som möjligt då det kan vara svårt att få fram ett rättvist resultat om 

man endast använder intervjuer som bara visar tankesätt men inte vad som händer 

i praktiken (Denscombe, 2000). 

 

Då jag ville få fram både informanternas tankesätt och hur de gör i praktiken så 

valde jag att utföra observationerna före intervjuerna. Detta valde jag för att minska 

risken för att informanternas undervisning skulle påverkas av intervjufrågorna. 

Hade intervjuerna skett före observationerna hade det kunnat ge ett annat resultat 

då informanten kanske skulle agera annorlunda utefter mina intervjufrågor än vad 

de skulle göra utan dem. 
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6.2 Resultatdiskussion 
 

Birgitta Norgren Brorsson betonar, i en intervju i Emil Hedmans artikel Skolvärlden 

(2015), vikten av att alla lärare arbetar på ett mer språkutvecklande sätt i skolan 

(Hedman, 2015). Hon menar att lärare behöver förstå skillnaden mellan skolspråk 

och vardagsspråk för att på så vis kunna hjälpa eleverna att uppnå största möjliga 

förståelse för skolans ämnen. Hon skriver även att vi ofta tror att eleverna förstår 

ord mer än vad de egentligen gör, och på så vis glöms det bort att arbeta 

språkutvecklande med bland annat ämnesbegrepp. Alla elever bör ha tillgång till 

språket som skolan kräver, och då är det lärarens jobb att inneha  verktygen för att 

tillgodose det (Hedman, 2015). 

 

Enligt Slotte-Lüttge och Forsman (2013) har skolan mer och mer brutits ut från 

vetenskapliga sammanhang i skolämnena, att det ämnesspecifika språket används 

mindre. Istället anpassas språket till undervisningen i olika årskurser och på så sätt 

har språket i skolämnena närmat sig vardagsspråket  

 

Idag finns det en bristande kunskap om hur man arbetar språkutvecklande i skolans 

ämnesundervisning (Hedman, 2015). Med det menas att lärare måste få mer 

kunskap om skillnaden mellan skolspråk och vardagsspråk för att kunna undervisa 

på ett språkutvecklande sätt. Lärarnas medvetenhet om de ämnesbegrepp som 

används i läroböcker är bristfälliga och kunskaper om hur de kan arbeta på ett 

tillfredsställande språkutvecklande sätt är även de bristfällig (Hedman, 2015) 

 

Utifrån min undersökning har jag kommit fram till att den bristande kunskapen 

faktiskt är ett faktum då det endast var en som tydligt arbetade språkutvecklande 

med skolspråket av de fyra lärare som jag observerade. Lärare 4 som ansåg sig 

arbeta språkutvecklande i tanken, fick inte riktigt fram det i praktiken. Viljan och 

kunskapen fanns och framkom i intervjun, men i praktiken blev det inte lika tydligt. 

 

Skolspråk används för lite i skolans undervisning och vardagsspråket tar över 

alltmer, även om lärarna anser sig arbeta aktivt med skolspråket och ämnesbegrepp. 

Efter att ha läst forskning om skolspråk så fick jag det bekräftat under mina 

observationer och intervjuer att vardagsspråket tar över skolspråket. Två av fyra av 

informanterna ansåg sig arbeta medvetet med skolspråk i undervisningen, men i 

praktiken var det endast en som arbetade språkutvecklande. Även om lärarna anser 

sig använda skolspråket på ett medvetet sätt i undervisningen så krävs det mer än 

att endast ta upp ämnesbegreppen, Eleverna behöver stöttning och redskap för att 

klara de givna uppgifterna för att sedan nå kunskapskraven (Mikkonen, 2015).  

Eleverna måste få möjlighet att få diskutera och praktisera skolspråket för att få en 

djupare förståelse i ämnet  

 

Det pratas mycket om att språkutvecklande undervisning är särskilt viktigt för 

elever med svenska som andraspråk och i flerspråkiga klassrum, men det är minst 

lika viktigt för förstaspråkselever. För att eleverna ska nå alla mål i ämnen så är det 
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viktigt att lärarna arbetar på ett språkutvecklande sätt i undervisningen, det har inte 

forskningen stuckit under stol med. Det framgår tydligt att språket är en viktig del 

i elevens utvecklande i kunskapen i skolämnen och studier. För att eleverna ska få 

största möjlighet att klara av grundskolan så är det lärarnas uppgift att ge eleverna 

redskapen att kunna använda skolspråket på ett korrekt sätt för att senare kunna bli 

kompetenta språkanvändare och därefter klara av kommande studier. Detta kommer 

inte av sig själv, utan det är vi lärare som måste vägleda och hjälpa eleverna att 

uppnå detta. 
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7. Avslutning 
 

Avslutningsvis har jag personligen fått mer kunskap om vad som definierar 

skolspråk samt skillnaden mellan skolspråk och vardagsspråk. Jag har även fått en 

djupare förståelse av varför det är viktigt att använda skolspråket i undervisningen. 

Genom intervjuerna och observationerna blir den bristande kunskapen om 

skolspråk ett faktum, vilket för mig är oroväckande. Lärare behöver få mer redskap 

till att använda skolspråk på ett språkutvecklande sätt i undervisningen. Som 

Hyltenstam & Lindberg (2004) skriver så är det viktigt att som lärare 

uppmärksamma skolspråket då eleverna ofta möter detta i läroböckerna. Av de fyra 

informanterna var det endast en som förberedde sig genom att läsa igenom 

lärobokstexten och se vilka ord som kan verka abstrakta för eleverna. 

 

Som jag skrev i inledningen så har jag länge tänkt att ju mer vardagliga lektionerna 

är, desto lättare blir det för eleverna att ta till sig den nya informationen och 

kunskapen, men då missar eleverna en stor och viktig del i att kunna bli kompetenta 

språkanvändare om inte lärarna arbetar på ett språkutvecklande sätt i skolan. Detta 

kommer jag att ta med mig ut i arbetet och arbeta språkutvecklande på ett 

språkoptimistiskt sätt. 

 

 

 

7.1 Vidare forskning 
 

Då jag har intervjuat och observerat endast fyra lärare i samma kommun är mitt 

arbete begränsat och kan inte ge ett generellt resultat. Fortsättningsvis skulle det 

vara intressant att se hur medvetna fler lärare är i andra kommuner om användandet 

av skolspråket och hur de arbetar med detta och jämföra dessa för att få ett mer 

generellt resultat. 
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Bilagor 
 

 

Bilaga 1 
 

 

 
Akademin för utbildning och ekonomi 

 

 

Hej!  

 

Jag är en student på högskolan Gävle som nu är inne på sista terminen på 

grundlärarutbildningen. Jag ska nu skriva mitt examensarbete och behöver din hjälp! Jag 

har valt att skriva om användandet av skolspråk i undervisningen och skulle gärna vilja 

vara med dig i ditt klassrum för observation samt att intervjua dig. Intervjun kommer att 

spelas in för att sedan renskrivas av mig som underlag till arbetet. Intervjumaterialet 

kommer jag att använda konfidentiellt och er identitet kommer inte kunna spåras.  

 

Alla uppgifter kommer att behandlas av mig och är endast avsedd att användas i mitt 

arbete. Materialet kommer att förvaras så att ingen obehörig får tillgång och kommer 

sedan att förstöras när arbetet är klart! 

 

Om du vill hjälpa mig, hör gärna av dig till mig! 

 

Mvh 

Elina Ohlsson 

 

Tel: XXX-XXXXXXX 

 

 

 

 

 

Tack på förhand!  
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Bilaga 2: Intervjufrågor 
 

1. Hur skulle du beskriva vad skolspråk är i jämförelse med vardagsspråk? 

2. Vad är skillnaden mellan skolspråk och vardagsspråk? 

3. Hur ser du på att använda skolspråk i undervisningen? 

4. Anser du att det är viktigt att använda skolspråk i undervisningen? I så fall varför? 

5. Hur ser du på användandet av skolspråk generellt i skolan? 

6. Hur ser du på ditt användande av skolspråk i din undervisning? 

7. Hur arbetar du med begreppsförståelse? 
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Bilaga 3: Observationsschema 
 

 Användandet av 

skolspråk 

Språkutvecklande 

arbete 

Anteckningar 

Lärare 1    

-Elevernas 

uppmärksamhet 

   

Lärare 2    

-Elevernas 

uppmärksamhet 

   

Lärare 3    

-Elevernas 

uppmärksamhet 

   

Lärare 4    

-Elevernas 

uppmärksamhet 

   

    

 


