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Abstract 
 

English title:  Language Development in the Classroom: How social science teachers in 

grade 4 adapt their lessons to promote language learning.  

 

Author: Sumeyra Erdal 

 

Supervisor: Fredrik Jahnke 

 

The purpose of the study is to investigate what adaptations grade 4 teachers four make to 

language-develop in the social science classroom. This includes the challenges that may arise 

and support teachers they need in order to achieve language development goals. Using 

qualitative methods, in the form on interview and observation.  

Questions that will try to be answered are;  

1. How the teachers take into account students language development in the teaching 

of fourth grade social sciences? 

2. What are the difficulties with developing language in social science?  

3. What support does the teachers consider necessary for conducting a language-

developing social science education? 

 

 Research has shown that language development education is contextual and is rich with 

opportunities for interaction. The teacher plays an important role in creating a context that 

benefits students, knowledge, linguistic and personal development. However, research has 

also shown that many teachers lack the skills necessary to work with language and knowledge 

development in their lessons.  

 

In this study, teachers take into account the parents' pre-knowledge and linguistic background 

while working with different methods based on interaction to develop the student's subject 

and language ability. The adaptation of different abilities was the biggest difficulty reported 

by most teachers. Interviewed teachers have also recognized the difficulty of developing 

students' school languages. According to teachers, collegial learning, language teaching and 

language development tools, the best basis for language education is education. 

 

Keywords: language development teaching, social literacy, scaffolding, interaction, school- 

and everyday language 

 

Nyckelord: språkutvecklande undervisning, samhällskunskap, stöttning, interaktion, skol- 

och vardagsspråk. 
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1.Inledning 
 

Språket är en av människans främsta redskap för lärande och kunskapsinhämtning. Sverige är 

ett mångkulturellt samhälle där barn växer upp i olika sociala och kulturella miljöer med ett 

eller flera språk. Olika kulturer socialiserar också barn i konsensus med mer eller mindre 

traditionella könsrollsmönster. Vissa barn träffar människor med många olika kulturella och 

sociala bakgrunder under sin barndom, medan andra endast har en mer kulturell homogen 

omgivning. I sin vardag omges en del barn och ungdomar av det språk som utgör 

majoritetsspråket i samhället, medan andra möter majoritetsspråket först på förskolan eller i 

skolan. En del växer upp i språkligt rika kulturer som möjliggör aktiv medverkan i samtal och 

diskussioner, medan andra inte ges samma språkliga stimulans. Några växer upp med 

funktionshinder, som påverkar elevernas möjlighet att ingå i och utveckla en bred språklig 

repertoar (Bjar & Liberg 2010, s. 17). Skolan har som roll att möta och bemöta dessa olika 

grupper av barn och ungdomar för att på bästa sätt stödja deras språk-, tanke och 

kunskapsutveckling. Alla barn ska få möjlighet att utveckla den förmågan som krävs för att 

vara aktiva i en samhällsdemokrati.  

Samhällskunskap är ett ämne där eleverna ska kunna bevisa att de kan förstå och använda 

begrepp med ett rikt och nyanserat språk (Svingby 1989, s. 9). Svingby (1989, s. 21) påpekar 

därmed nödvändigheten av att ge utrymme för eleverna att utveckla sin förmåga att förstå de 

abstrakta fenomenen som kommer upp inom samhällskunskapsämnet. Det krävs en del 

språkliga redskap för att eleverna ska kunna tänka, känna och handla med andra och på egen 

hand. Eleverna behöver kännedom om olika språkliga redskap och dess betydelse i det egna 

lärandet och mötet med andra människor, inom och mellan kulturer.  

Enligt Gibbons (2013) och Cummins (2003) forskning är det viktigt att man som lärare 

stödjer både en-och flerspråkiga elevers språk- och kunskapsutveckling. Då vart tredje elev i 

Sverige är flerspråkig, kan denna språkliga utmaning uppfattas mer aktuell än någonsin 

(Hajer, 2015). Enligt Hajer (2015, s. 2) har forskningen trots den ökade språkliga mångfalden 

i klassrummet visat att den språkutvecklande didaktiken inom samhällskunskap inte är 

självklar. För att detta problem ska kunna lösas krävs enligt Bjerregaard & Kindenberg (2015, 

s. 42) lärarens ämnesspecifika språkliga medvetenhet.   

Eleverna ska enligt läroplanen för grundskolan få möjlighet att utveckla sin 

kommunikationsförmåga likaväl som den ökar sin tilltro till språklig förmåga. 

Undervisningen ska främja elevernas fortsatta lärande och språkutveckling med utgångspunkt 
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i deras bakgrund, erfarenheter, kunskap och språk. Det stora ansvaret ligger hos läraren som 

är ansvarig för att skapa och organisera en undervisning där både en- och flerspråkiga elever 

får stöd i sin språk-och kommunikationsutveckling (Skolverket, 2011). 

För att eleverna ska kunna tillägna sig ett ämnesinnehåll krävs det att hen får kunskap i det 

språk som är aktuellt för just det ämnet. Språkutveckling ska inte ses som ett eget ämne utan 

något som ska integreras i alla skolämnen. I kursplanen för samhällskunskap inom de 

samhällsorienterande ämnena står det exempelvis att eleverna ska utveckla olika förmågor 

som bygger på deras språkliga kompetens (Skolverket, 2011). Integrering av språkutveckling i 

samhällskunskap kräver en systematisk planering redan från början samtidigt som den ska 

följas upp och utvärderas. Under denna undersökning ligger fokuset på det ämnesspecifika 

språkets utveckling inom språkutvecklande samhällskunskapsundervisning och hur man kan 

organisera en språkutvecklande samhällskunskapsundervisning för alla elever oavsett 

språkliga bakgrund.  Utgångspunkten i denna forskningsstudie är att undersöka hur lärarna 

arbetar i sin samhällskunskapsundervisning för att det ska bli språkutvecklande. En annan 

intressant del som ska studeras under detta arbete är att ta reda på vilka svårigheter 

samhällskunskapslärarna som inte har utbildning eller har hunnit förbereda en 

språkutvecklande undervisning möter. Avslutningsvis undersöks vilket stöd lärarna behöver 

för att genomföra en språkutvecklande samhällskunskapsundervisning.  

Studien har avgränsats med att endast behandla elevers tal- och skriftspråksutveckling och 

elevers tillägnelse av ämnesspecifika begrepp inom fyra fjärdeklasser i 

samhällskunskapsundervisning. Mitt val av avgränsning till samhällskunskap har även 

utformats i syfte med att forskning som syftar på språkutveckling gäller antingen i allmänhet 

eller samtliga samhällsorienterande ämnen. En annan anledning till mitt val av avgränsning 

till samhällskunskap är att det finns kunskapsluckor på hur man arbetar språkutvecklande 

inom samhällskunskap. Exempelvis har Magnusson & Axelssons (2012) studie visat att 

eleverna i samhällsorienterandeämnen inte får tillräckligt med stöttning i deras 

ämnesspecifika språkutveckling. Denna undersökning är viktig eftersom samhällskunskap ska 

som alla andra ämnen leda till att det ämnesspecifika språket utvecklas i parallellt med 

kunskapsutveckling. 
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2.Syfte & frågeställning 
 

Syftet med studien är att undersöka hur åtta lärare i årskurs 4 arbetar för att få en 

språkutvecklande undervisning i samhällskunskap och vilka svårigheter det kan medföra. Ett 

ytterligare mål är att undersöka vilket stöd lärarna anser sig behöva för att bedriva en 

språkutvecklande undervisning i samhällskunskap. 

Frågeställningar:  

• På vilket sätt visar lärarna hänsyn till elevernas språkutveckling i 

samhällskunskapsundervisning? 

• Vilka svårigheter upplever lärarna med språkutvecklande arbete inom 

samhällskunskap?  

• Vilket stöd behöver lärarna för att bedriva en språkutvecklande 

samhällskunskapsundervisning? 

3.Bakgrund  
 

I detta avsnitt introduceras och presenteras den fakta och omständigheter kring den 

företeelsen som ska undersökas. Bakgrund presenteras utifrån språkets betydelse för 

kunskapsinlärning, hur en språkutvecklande samhällskunskapsundervisning ser ut och 

vardags- och skolspråk utveckling i förhållande till språkutveckling. 

3.1. Språkets betydande roll  

Språk är individens första och viktigaste redskap för lärande och underlättar inlärningen av 

det enskilda ämnet (Cummins, 2003). Vi kommunicerar med varandra för att skapa mening, 

för att göra oss förstådda och förstå andra. Till exempel kan vi samtala med varandra om vad 

vi har gjort under dagen och skapa tillsammans en förståelse av och kunskap om vad som har 

hänt, vilka som har deltagit, när det ena och andra gjordes. Vi ingår alltså i en mängd olika 

meningsskapande sammanhang. Meningsskapande sker med hjälp av både verbala och icke-

verbala uttrycksformer, som tal-skriftspråk, tabeller, diagram, formler, bilder film, musik 

(Bjar & Liberg 2010, s. 18). Det är genom språket eleverna ska ta till sig nya kunskaper och 

sedan själva formulera den i tal och skrift, med ämnets specifika terminologi, i syfte med att 

visa om de lärt sig något.  

 

En bit in på biologi kursen måste eleverna exempelvis ha tillägnat sig och bearbetat 

undervisningen så pass att de kan besvara frågor som: ” Vad är en peristaltisk rörelse?” och ” 
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Vad är emulgera?” men inte nog med det. Dessutom måste eleverna kunna använda olika 

ämnesspecifika termer och redogöra för hur de hänger ihop. Det krävs att eleverna kan 

tillämpa en stor uppsättning av ämnesspecifika ord som ”funktion”, ”process”, ”tillväxt” och 

”hög konjunktion”. Den färdigheten måste eleverna läsa sig till i långa, kompakta texter i 

läroböcker. Detta ställer stora krav på elevernas språkkunskaper samtidigt som komplexiteten 

i ämnesinnehållet växer. Eleverna stöter även andra begrepp i de övriga skolämnena. Ibland 

används samma beteckningar i olika ämnen, men med olika betydelser: ” att isolera” i 

naturkunskap betyder något annat än ” att leva isolerat” i geografi, ”marknadsplats” i historia 

betyder något annat än ”marknad” inom samhällskunskap. (Bjar & Liber 2010, s. 23) Språk 

anses enligt forskaren Gibbons (2013, s. 163) vara ett inlärningsverktyg för all ämneskunskap 

och att skolan ger i en vardaglig kontext utrymme för språkets utveckling. 

 

För att eleverna ska kunna utveckla sin medvetenhet, sin uppfattning och identitet är språklig 

behörighet en avgörande betydelse i alla ämnen. Denna inlärningen ska sedan leda till att 

elever uppnår kunskapskraven i de olika ämnen eftersom eleverna kommer visa sitt kunnande 

genom olika språkliga aktiviteter som att resonera och argumentera både i tal och skrift. Med 

en väl utvecklad språkförmåga tillägnar sig eleverna till en bredare och djupare repertoar av 

varierande språkliga funktioner. Det är betydelsefullt för en elev att ha ett rikt och varierat 

språk eftersom individerna konstant samverkar i ett socialt samspel med individer från olika 

kulturer, generationer, språk och livsåskådningar (Cummins, 2003). 

3.2.Vardags-och skolspråk 

En lärare bör vara medveten om vad som kännetecknar språket i den enskilda 

ämnesundervisningen. Vardagsspråk innebär ett språk som används i informella situationer, 

exempelvis när man tittar på tv hemma, eller i samtal med en kompis. Vardagsspråket 

representerar den kunskap som alla talare har och kan illustreras med vad ett barn med 

svenska modersmål har tillägnat sig fram utanför skolansram (Axelsson 2010, s. 140). Ett 

vardagsspråk är exempelvis de språk som barnet väljer att prata med sina kompisar och 

föräldrar. Skolspråk beskrivs däremot som ett språk där eleverna möter i skolans 

undervisning. Barnet lär sig läsa och skriva samtidigt som den utökar sitt ordförråd och 

tillägnar sig ett ämnesinriktat språk (Axelsson 2010, s. 140). Eleverna lär sig även på så sätt 

att öka sitt språkliga register och förmåga att formulera längre texter i både tal och skrift 

(Gibbons 2013, s. 53). Med detta menar Gibbons (2013) att eleverna plockar vardagsspråket 

omedvetet men att de behöver stöttning från omgivningen för att tillägna sig skolspråket. 
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I skolan är det naturligt att arbeta parallellt med utvecklingen av vardagsspråk och skolspråk 

eftersom det finns flerspråkiga elever i klassen som lärarna bör anpassa sin undervisning efter. 

Det är därmed ett krav i alla ämnen att utveckla elevernas vardagsspråk till ett mer abstrakt/ 

skolspråk. För att eleverna ska kunna lyckas i sitt studieresultat krävs det enligt Hajer & 

Meestring (2014, s. 4) att lärarna bygger broar mellan vardagsspråk och skolspråk. Detta görs 

exempelvis genom att stötta eleverna till att ta steget från vardagsspråk till ett mer utmanande 

skolspråk. 

3.3. Språkutvecklande undervisning i samhällskunskap  

Språket spelar en viktig roll för kunskapsutveckling i all undervisning. Enligt forskarna Hajer 

& Meestringa (2014, s. 7) blir undervisningen språkinriktad när lärarna fokuserar i sin 

planering på hur kunskaper och förmågor utvecklas mest effektivt och vävar ihop 

språkutveckling med kunskapsutveckling. Språkinriktad undervisning ska rikta sig på både 

ämnesmässiga och de språkliga målen, samtidigt som den i samband med stöttning använder 

en didaktik som är kontextualiserad och främjar aktivt deltagande i muntlig interaktion och 

skrivande. Dessa mål kan bestå av att eleverna i samspel med andra ska lära sig använda vissa 

ämnesspecifika ord och begrepp till exempel konjunktion, skatt, bidrag, inkomst och tillväxt. 

Genom språkinriktad undervisning leds eleverna alltmer in i skolans språkbruk och så 

småningom även in i ämnets tankesätt och språk. Ett syfte med språkinriktad didaktik är att 

stötta eleverna i att utveckla sitt språkbruk och förbereda de till en demokratisk 

samhällsmedborgare. Det är exempelvis inte självklart att man alltid förstår vad en biolog 

eller kemiker talar om. För att förstå vad en matematiker, biolog, kemiker eller religionsvetare 

pratar om behöver vi utveckla de olika ämnesspråken som finns i skolan. Detta med hjälp av 

det ämnesspecifika språket begripa och prata i olika sammanhang. Utvecklingen kan därför 

enligt Hajer och Meestringa (2014, s. 7) beskrivas som en lång väg mot målet som elever 

klarar att nå genom att ta många små steg. 

I kursplanen för samhällsorienterandeämnen för grundskolan presenteras det att eleverna 

genom språklig kompetens utvecklar olika förmågor. Under grundskolan för samhällskunskap 

ska exempelvis eleverna utveckla sin förmåga att;  

”analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller” 

samtidigt som hen ska kunna ”uttrycka, värdera och argumentera kring aktuella 

samhällsfrågor” (Skolverket, 2011). 



   

9 

 

Enligt det centrala innehållet för samhällskunskap i grundskolan behöver eleverna lära sig att 

förstå och analysera bilder, statistik, ekonomiska och politiska texter. Detta genom att 

kritiskvärdera, argumentera, förklara, resonera, tolka och beskriva med en god språklig 

förmåga (Skolverket, 2013).  

I So-ämnena, som innehåller en stor mängd stoff, är det viktigt att ge eleverna tillfälle att 

utveckla förmågor såsom analysera, reflektera och argumentera. Att ha en god språklig 

kompetens är ett krav i samhällskunskap som det är i alla andra ämnen. I 

samhällskunskapsundervisning är det därför viktigt att läraren ger möjlighet till eleverna att 

lära sig uttrycka både i tal och skrift (Skolverket, 2013). Enligt Bjerregaard & Kindenberg 

(2015, s. 9) sänker fokus på kunskapsproduktion, om än kanske omedvetet, förväntningarna 

på vad eleverna kan klara av och därmed även på vad den egna undervisningen kan göra. 

Enligt Cummins (2003) kan alla elever oavsett språklig bakgrund ta till sig kunskap och nå 

kunskapskravet som kursplanen ställer. Detta genom att lärarna har tillräckligt med verktyg 

att bemöta elevernas behov samtidigt som de är medvetna om språkets betydelse för lärande. 

En lärare behöver synliggöra språket i sitt ämne. Om lärarna inte synliggör språket kan det bli 

en glasvägg, ett osynligt hinder som stoppar eleverna att lyckas. Det blir osynligt eftersom 

varken du som lärare eller eleverna inser att det är just språket som är utmaningen, eller 

nyckeln till att lyckas. Genom att formulera språkliga mål kan man synliggöra det språk som 

undervisningen och ämnesförmågorna kräver. De språkliga målen är inget som ska sättas upp 

eller bedömas för sin egen skull, utan deras uppgift är att förtydliga de språkliga aspekterna i 

ämnesmålen, undervisningen och kunskapskraven (Bjerregaard & Kindenberg 2015, s. 15). 

Enligt Bjerregaard & Kindenberg (2015, s. 43) innebär en språkutvecklande SO-undervisning 

att man är tydlig och medveten vid arbetet med ämnesinnehållet. En sådan undervisning 

kännetecknas med dessa tre didaktiska delar:   

- Konceptualisering: Läraren begripliggör det nya språket av begreppet som eleverna 

får möta i en text genom att koppla det till deras förkunskap och vardagliga kontexter. 

- Interaktion: Genom samtal och skrivuppgifter integrerar eleverna aktivt i 

undervisningen.  

- Språklig stöttning: Eleverna utvecklar genom lärarens stöttning sitt vardagsspråk till 

mer ämnesspecifikt språk (Bjerregaard & Kindenberg 2015, s. 42) 

 

Med dessa tre didaktiska delar menar Bjerregaard & Kindenberg (2015, s. 43) att eleverna bör 

behärska skolspråket för att kunna samtala, förstå, skriva och läsa i det 
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samhällsorienterandeämnet. Vissa ord och begrepp som eleverna möter i SO är abstrakta och 

kräver en förklaring och förförståelse för att kunna ta till sig kunskap. Ordförrådet avgör 

därmed hur väl eleverna förstår en texts innebörd (Bjerregaard & Kindenberg 2015, s. 42). 

Elever utsätts på så sätt en del utmaningar när det gäller skolspråk av ord och begrepp.  

Då varje elev har olika språkliga bakgrund och olika sätt att tillägna sig språk ställs lärarna 

enligt Skolverket (2011) för ett högt krav av att anpassa sin undervisning efter varje enskild 

barns behov och förutsättningar. För att uppnå detta uppdrag behöver läraren konkretisera 

målet, annars är det svårt att planera för bästa vägen att nå dit (Bjerregaard & Kindenberg 

2015, s. 15). Med detta menar Bjerregaard & Kindenberg (2015, s. 15) att läraren bör 

tydliggöra både för sig själv och för eleverna hur ett välutvecklat och nyanserat resonemang 

hen kräver om exempelvis för-och nackdelar med demokrati och diktatur. Läraren ska därmed 

organisera ett varierande arbetssätt som får elever vara språkligt aktiva. För att även 

möjligtvis identifiera ett språkligt hinder för elevernas kunskapsutveckling i god tid, krävs 

även lärarens ämnesspecifika medvetenhet och ständigt uppföljning av det tidsenliga språket 

(Skolverket, 2014).  

4.Teoretisk utgångspunkt 

Kapitlet inleds med att beskriva det socialkulturella perspektivet, där både lärare och elever 

ses vara aktiva i en social process för lärandet. Kopplat till detta presenteras begreppet 

stöttning, i mening med att läraren bygger vidare på den kunskapsgrund som eleverna redan 

har och stöttar dem så att de kan gå vidare i sin utveckling (Gibbons 2014, s. 44). Vidare 

redogörs begrepp som språkutveckling och interaktion. De teorier och teoretiska begrepp som 

lyfts fram i detta avsnitt kommer senare användas i uppsatsens analys och resultatdiskussion. 

 

4.1 Det socialkulturella perspektivet 

Den socialkulturella teorin är utgångspunkten för denna studie. Den sociokulturella teorin har 

grundats av Lev Vygotskij som var en utvecklingspsykolog. Grundteorin i den sociokulturella 

teorin bygger på hur individer tar till sig kunskap med samspel i ett socialt sammanhang. I den 

sociokulturella teorin har termer redskap och verktyg en betydelsefull plats (Vygotskij, 1999). 

Den mänskliga utvecklingen anses vara en social företeelse där individens utveckling är i hög 

grad en produkt av undervisningen. Vilket språk vi har beror helt enkelt på i vilka sociala 

sammanhang och situationer vi befunnit oss innan (Vygotskij, 1999). I den socialkulturella 

teorin referera Vygotskij till språket som redskapens redskap. Det är genom kommunikation 

med andra människor som vi kan uttrycka oss. Språkliga begrepp hjälper oss att organisera 
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vår omvärld (Vygotskij, 1999). Med språket kan vi uttrycka oss, förstå världen och fördjupa 

vår förståelse. En viktig del av Vygotskijs argumentation är således att det är genom det 

talade och skrivna språket som vi kan kommunicera om världen och etablera en gemensam 

förståelse med våra medmänniskor. Språket i den socialkulturella traditionen förstås som ett 

dynamiskt och ständigt utvecklingsbart teckensystem som samspelar med andra 

uttrycksformer. Språkutveckling är en process som utvecklas i samspel med andra individer 

(Vygotskij, 1999). Med detta menar Vygotskij (1999) att språket ska användas i ett socialt 

sammanhang, exempelvis i klassrummet, där eleverna får möjlighet att vara delaktiga, 

samarbeta och kommunicera med andra.  

Enligt Vygotskij (1999) blir innehållet av den kommunikativa undervisningen centralt med 

krav på relevans och autenticitet. Inlärningen intar därför en aktiv roll vars intressen och 

behov är utgångspunkt för undervisningen. Undervisningen riktas på så sätt mot 

kommunikation och interaktion med grund i insikten att man lär sig kommunicera genom att 

delta i kommunikation. Vidare beskriver Vygotskij (1999) att elever i interaktion med andra 

visar om de förstår och att läraren kan anpassa sitt tal genom till exempel upprepning, 

omskrivning eller förtydligande i enighet med elevernas behov. 

Den socialkulturella teorin ser undervisning av lärande som ett samarbete mellan lärarens och 

elevens aktiva deltagande (Vygotskij, 1999). Trots teorins betonande av samarbete, har 

lärarna största ansvaret för språklärandet. Utifrån Vygotskijs resonemang kan man konstatera 

sig att för elevernas fortsatta språkutveckling bör lärarna med stöttning kontinuerligt bygga på 

deras nuvarande kunskap. Stöttningen hjälper eleverna att ta emot nya färdigheter och sedan 

applicera i nya sammanhang. Det är genom interaktion med andra som eleverna lär sig 

använda språket i olika kontext och utveckla till ett mer avancerat skolspråk.  

4.2. Stöttning i förhållande till språkutvecklande undervisning och exempel på hur det 

kan se ut i praktiken 

Stöttning har tillsammans med begreppet interaktion utvecklats i syfte med att agera som 

hjälpmetod inom den språkutvecklande undervisningen (Vygotskij, 1999). Enligt Vygotskij 

(1999) har begreppet stöttning utvecklats inom den närmaste utvecklingszonen och innebär att 

avse det stöd som eleven behöver för att utföra något som hen inte klarar ensam, det vill säga 

med hjälp av någon annan röra sig över sin aktuella nivå. Stöttning handlar om att ge ett 

tillfälligt stöd som behövs för att eleven senare ska kunna klara av skolarbetet på egen hand 

(Vygotskij, 1999). Med detta menar Vygotskij (1999) att man som lärare i klassrummet ger en 

nödvändig hjälp för att eleven effektivt ska kunna genomföra sina uppgifter. Stöttning är en 
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hjälp som ska leda eleverna mot nya förmågor, nya ord eller nya nivåer av förståelse 

(Vygotskij, 1999).  

Stöttning har en central plats i en språkutvecklande undervisning. Språklig stöttning innebär 

inte enbart om att gå igenom ämnesinnehåll med eleverna, utan det kan ske genom att förklara 

ett ord och sedan visa hur det konkret kan användas i ett sammanhang. Genom detta tränas 

även eleverna till att pröva och öva på att formulera det de har lärt sig i andra sociala 

kontexter. Mallar, modeller och förebilder i undervisning fungerar som en annan typ av 

stöttning, där man konkret tydliggör ämnesinnehållet (Skolverket 2016, s. 6). Enligt 

Skolverket (2016, s. 7) handlar stöttning om att ge respons i stunden eller att läraren förutser 

elevernas behov och därefter planerar sin undervisning. Syftet med stöttning är att stärka 

elevernas motivation och öka deras självständighet för att kunna agera utan stöd (Skolverket, 

2016, s. 7). 

Forskarna Bjerregaard & Kindenberg (2016, s. 29) stärker detta genom att beskriva ett 

effektivt sätt att stötta eleverna är att modellera, det vill säga att man synliggör förväntningen 

genom att själv göra det man vill att eleverna ska göra. Med detta menas att om målet 

exempelvis är att kunna föra välutvecklade resonemang om källors trovärdighet behöver man 

som lärare visa hur ett sådant resonemang kan se ut samtidigt som man beskriver vad det är 

som gör resonemanget välutvecklat. Enligt mig kan man därmed visa flera exemplar på 

lösningar som läraren förväntas att eleverna ska kunna lösa. Detta ger så småningom stöttning 

i att kunna lösa liknande uppgifter på egen hand. Om man redan har i sin planering vad ett 

arbetsområde ska innehålla, kan man tänka igenom vilken typ av resonemang man behöver 

modellera. På så sätt får man även en uppfattning om vad man behöver för sin undervisning.  

Forskarna Hajer & Meestringa (2014) beskriver språkutvecklande undervisning som när 

lärarna låter eleverna möta ämnesspecifika ord och begrepp i olika sammanhang med mening 

att ge eleverna möjlighet att skapa uppfattning för begreppens användningsområde. Däremot 

handlar inte stöttning om att förenkla texter eller använda olika ifyllnadsövningar för att 

underlätta för eleven. Sammanfattningsvis kan man konstatera sig att begreppet stöttning 

används som en strategi för att utveckla elevernas förmåga att lösa framöver liknande 

uppgifter på egenhand. Begreppet stöttning har utvecklats i syfte med att agera som 

hjälpmetod för elevernas språk- och kunskapsinlärning. Det är genom stöttning lärarna ökar 

elevernas självförtroende till att lösa uppgifter och lära sig använda dem nya orden i olika 

sammanhang.  
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4.3. Interaktionens centrala plats inom språkutvecklande undervisning 

Inom den socialkulturella teorin beskriver Vygotskij även sitt intresse för den interpersonella 

aspekten i språkutveckling och ser behovet att integrera med andra som drivkraften i barnets 

språkutveckling (Vygotskij, 1999). Interaktion har en central roll i den socialkulturella teorin 

och innebär att vara i ett socialt samspel med minst två parter (Liljestrand, 2001).  Enligt 

Liljestrand (Liljestrand, 2001) ska interaktion skapa förutsättningar för en god 

klassrumsmiljö. Interaktion har en betydelsefull roll i elevernas läroprocesser, där 

kommunikation under ett socialt samspel utgör en central roll (Liljestrand, 2001). Vidare 

beskriver Gibbons (2013, s. 43) sambandet mellan interaktion och lärande, där hon hävdar att 

interaktion avgör vilken kunskap och värderingar elever kommer att ta till sig. Interaktion kan 

ses som ett redskap för lärande där kommunikation har en ledande roll (Gibbons 2013, s. 45) 

Enligt Hajer & Meestringa (2014, s. 37) bör undervisningen vara ämnesintegrerad eftersom 

interaktionen mellan individer utgör grunden för inlärningen. Det behövs aktiviteter som 

knyter ihop nya kunskaper med befintliga kunskaper (Hajer & Meestringa 2014, s. 37). Med 

detta menar språkforskarna att interaktion skapar tillfällen där eleverna får möjlighet att bygga 

på sina nuvarande kunskaper. För att undervisningen ska bli språkutvecklande krävs det att 

eleverna får utrymme till att samspela med andra elever i klassrummet (Hajer & Meestringa 

2014, s. 40). Exempelvis diskussioner i smågrupper kring ett ämnesspecifikt begrepp och 

komma gemensamt fram till en definition. Detta kan ge utrymme för nya insikter och 

kunskaper som utvecklar ämneskunskapen i parallellt med språkutveckling. Vidare betonar 

Gibbons (2013, s. 52) vikten av att som lärare planera en undervisning där eleverna får 

möjlighet i interaktion med klasskompisarna bearbeta ämnesinnehållet i konkreta 

sammanhang.  

4.4. Språkutveckling 

Inom alla ämnen ska själva ämnesinnehållet med tillhörande kunskaper och färdigheter vara 

undervisningens fokus. Även inom den socialkulturella teorin tas språkutveckling upp av 

Vygotskij som diskuterar hur man genom interaktion och stöttning kan utveckla elevernas 

språk på ett effektivt sätt (Vygotskij, 1999). Varje ämne har en egen terminologi, sitt eget 

ämnesrelaterade språk. Därför är det viktigt att ämneslärarna är väl förberedda på att bemöta 

de språkliga utmaningarna som eleverna kan stöta på (Hajer & Meestringa 2014, s. 20).  

Enligt forskarna Hajer & Meestringa (2014, s. 17) är det omöjligt att sära på språk och 

ämnesinnehåll, och att det bör byggas upp parallellt med i- och andra skolämnen. Detta i 

anledning av att det ämnesspecifika språket utvecklas bäst tillsammans med ämneskunskap. 
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En språkinriktad undervisning fokuserar alltså på både ämnesinnehållet och det språket som 

krävs för det enskilda ämnet. Att integrera språk- och ämnesundervisning ses idag som ett 

arbetssätt som främjar språkutveckling. Den språkutvecklande undervisningens viktigaste 

stoff är tillgång till ett rikt socialt sammanhang, möjlighet till samspel och språklig stöttning 

(Vygotskij, 1999). Enligt språkforskarna Hajer & Meestringa (2014, s. 18) finns det fyra 

centrala direktiv som är optimal för språkutveckling: 

1. Att läraren bekräftar och förstärker elevens flerspråkiga identitet 

2. Att läraren tillvaratar och aktiverar elevernas förförståelse, med det språkliga 

innehållet i fokus. 

3. Läraren ska veta hur man bygger upp inlärningen steg för steg 

4. Genom att samarbeta i lärarlaget ska skolan arbeta målmedvetet med att bygga ut 

skolspråket (Hajer & Meestringa 2014, s. 18) 

Dessa fyra direktiv har utvecklats i syfte med att visa exempel på hur man som lärare ska 

arbeta språkutvecklande i sin samhällskunskapsundervisning och i de andra skolämnena. 

Under den första direktiven bör lärarna acceptera och bekräfta både en- och flerspråkiga 

elevers identitet genom att motivera dem för lärandet. Eleverna ska därmed känna sig erkända 

trots språklig bakgrund och få möjlighet att vidareutveckla sitt språk. Trots det 

bristperspektivet lärarna har på elevernas språk ska även eleverna känna av lärarens stöd och 

höga förväntning för deras fortsatta kunskapsutveckling. För att eleverna ska kunna lära sig 

att applicera deras kunskaper i nya sammanhang ska läraren under den andra direktiven 

aktivera elevernas förförståelse. Detta stödjs även från forskaren Gibbons (2013, s. 174) som 

resonerar med att språkundervisningen blir mer effektiv när eleverna får möta ett meningsfullt 

språk i ett naturligt sammanhang. Vid den tredje direktiven ska lärarna använda sig utav 

stöttnings metoden inom språkutveckling genom att modulera det hen förväntar sig av 

eleverna. Det ska vara tydligt för eleverna vad målet med arbetsområdet är, och på vilket sätt 

de kan uppnå denna mål. Detta kan utföras genom att först exempelvis skriva gemensamt ett 

argumenterande text i klassrummet och sedan uppmuntra och stödja eleverna till att skriva på 

egen hand. Slutligen ska undervisningen inom den fjärde direktiven formuleras som ett stöd 

för elevernas utveckling av skolspråk. Skolspråket utvecklas genom att ge möjlighet att 

samtala, skriva, reflektera och samarbeta med andra (Hajer & Meestringa 2014, s. 25).  
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4.5. Teorireflektion 

Det socialkulturella perspektivet har en avgörande roll när det gäller lärande och 

språkutveckling (Vygotskij, 1999). Därmed anses eleverna i den socialkulturella 

tanketraditionen vara aktivt skapande av sitt språk i samspel med omvärlden. Enligt Cummins 

(2003) utvecklar man ett större språklig repertoar genom aktivt deltagande i den sociala 

kontexten. Via sociala samvaron och interaktion lär eleverna även sig att förstå och använda 

ett eller flera språk (Vygotskij, 1999).  

Utifrån den presenterade teorin och teoretiska begrepp kan man konstatera sig att begreppet 

stöttning och interaktion har utvecklats inom den socialkulturella tanketraditionen som en 

hjälpmetod för elevernas lärande och språkutveckling. En kritik kring den socialkulturella 

teorin är att den är en gammal teori och att man kanske borde grunda sin forskning på en 

uppdaterad version som har utvecklats under de senaste åren. Däremot används den 

socialkulturella teorin fortfarande av lärarna som väljer idag att ha det som utgångspunkt i sin 

undervisning av språk och kunskapsutveckling.  

Teorier om lärandet och språklig stöttning som har lyfts fram i denna studie har stark koppling 

till den socialkulturella tanketraditionen. Ett språk- och ämnesintegrerad undervisning anses i 

denna tanketradition ha en avgörande roll för kunskapsinlärning. Enligt styrdokumentet 

tillägnar elever sig till kunskap genom språk och att språk utvecklas i olika sammanhang. 

Därmed ser man tydligt i styrdokumentet hur tänkande, kunskap och språkutveckling går hand 

i hand för elevernas fortsatta kunskap-och språkutveckling (Skolverket, 2012).  

Sammanfattningsvis bygger denna studie på ett sociokulturellt perspektiv, där stötting och 

interaktion har en central roll i elevernas kunskap- och språkutveckling. Mina 

forskningsfrågor i denna studie utgår därmed från ett perspektiv som beskriver hur lärarna kan 

med hjälp av interaktion och stöttning arbeta språkutvecklande i sin 

samhällskunskapsundervisning. Begreppet stöttning och interaktion har valts i syfte med att 

besvara undersökningens frågeställningar eftersom den har stark koppling till 

språkutveckling. Den presenterade teorin används i analysering av det empiriska materialet 

och om resultatet överensstämmer med den presenterade teorin. Då språkutveckling är enligt 

(Cummins, 2003) ett komplicerad och nyanserat fenomen, har även studien avgränsats med 

vad som ska lyftas upp.  
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5.Tidigare forskning 

Under detta avsnitt presenteras en kort översikt av tidigare forskning på språk och 

språkutveckling i relation till samhällskunskapsdidaktik i grundskolan.  

Tidigare forskning har visat att språk utvecklas vid användning i konkreta sammanhang och 

att språk är en individs första redskap för kommunikation med andra individer (Hammarberg 

2006, s. 36). Hammarberg (2006, s. 65) beskriver att interaktion i den socialkulturella teorin 

har en avgörande roll för elevernas språk och kunskapsutveckling. Forskningar har även visat 

att stöttning som är ett inslag av interaktion har en betydelsefullande roll i språkutveckling 

(Hammarberg 2006, s. 65). Tidigare forskning har utformats efter två centrala begrepp, 

interaktion och stöttning som har en central roll i den språkutvecklande undervisningen 

(Vygotskij, 1999). Detta med anledning av att det inte finns en forskning på hur man kan 

arbeta språkutvecklande inom samhällskunskap för årskurs 4–6, utan enbart hur man genom 

stöttning och interaktion kan arbeta språkutvecklande i sin ämnesundervisning. Dem 

presenterade forskningar utgår från hur man genom interaktion och stöttning kan utveckla 

elevernas ämnesspråk i alla ämnen. 

 5.1. Stöttning i förhållande till språkutveckling 

Axelsson & Magnussons (2012, s. 311) skriver i sin forskningsdel 3 ”Forskning om 

flerspråkighet och kunskapsutveckling under skolåren” att inlärarens intresse och behov är 

startpunkten för planering av undervisning. Utgångspunkten i Axelsson & Magnussons 

(2012) studie ligger i den socialkulturella teorin av hur skolspråket kan hanteras med 

andraspråkselever i undervisning samt hur en- och flerspråkiga elever kan genom stöttning 

utveckla sitt språk (Axelsson & Svensson 2012, s. 308). Axelsson & Magnusson (2012, s. 

311) resonerar med att en kommunikativ undervisning har fokus på samspel, där begreppet 

stöttning har en huvudledande roll. Begreppet stöttning har utvecklats av barnspråksforskarna 

som har visat vara en effektiv metod för barn i deras språkutveckling (Axelsson & Magnusson 

2012, s. 311). Språklig stöttning har definierats som den stöd eleven får av läraren för att 

sedan i efterhand kunna agera själv och använda det hen har lärt sig i andra sammanhang. 

Genom språklig stöttning av läraren utvecklar eleverna även sin kunskap i de olika 

ämnesområden (Axelsson & Magnusson 2012, s. 312). 

En annan aspekt som Axelsson och Magnusson (2012, s. 308) tar upp i sin forskning är hur 

man kan arbeta effektivt för att utveckla elevers språk och ämnesinnehåll i alla ämnen. 

Därmed beskriver de i fortsättningen att det är nästan omöjligt att särskilja på språk-och 
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ämnesinlärning. Vidare menar Axelsson & Magnusson (2012, s. 308) att man bör planera en 

undervisning som gynnar och kunskaps utvecklar både en- och flerspråkiga elevers skolspråk. 

Utveckling av skolspråk tar enligt Axelsson & Magnusson (2012, s. 315) mellan fyra till åtta 

år medan vardagsspråket går att utveckla under ca två år. För att denna utveckling ska kunna 

ske bör läraren alltså integrera språk-och ämnesundervisning i en o samma klass. Forskningen 

har därmed visat att varje skolämne har ett särskilt språk som eleverna måste få undervisning 

om (Axelsson & Magnusson, 2012, s. 348). Med detta menar Axelsson & Magnusson (2012, 

s. 348) att läraren bör vara medveten om sitt ämnes språkliga dimensioner för att sedan kunna 

behandla det didaktiskt. Däremot har studien visat att det språkliga perspektivet inte har 

någon framträdande i exempelvis So-ämnena. Slutligen har studien även resulterat med att 

eleverna inte får tillräckligt med stöttning i deras läsning, skrivning och ämnesspecifika 

språkutveckling inom samhällsorienterandeämnena (Axelsson & Magnusson, 2012).  

5.2. Språkutvecklande ämnesundervisning 

En annan forskning har genomförts av Mariana Sellgren (2011). Forskningen heter ” Den 

dubbla uppgiften. Tvåspråkiga elever i skolans mellanår arbetar med förklarande genre i 

SO” och bygger på vilka språkliga resurser eleverna i grundskolan med både goda och dåliga 

språkliga kunskaper hemifrån använder i SO för att förklara sig i både tal och skrift (Sellgren 

2011, s. 7). Utgångspunkten ligger i det sociokulturella perspektiv på språk och lärande, där 

Vygotskij (1999) menar att språk är ett verktyg för kommunikation och att våra tankar och 

fantasi formas av vår språkanvändning (Sellgren 2011, s. 10). Den andra utgångspunkten är 

hur elever genom interaktion med andra kan utveckla sitt vardagsspråk till en mer abstrakt 

skolspråk (Sellgren 2011, s. 10). Studien synliggör elevers deltagande i muntlig interaktion 

och skrivande i text (Sellgren 2011, s. 7). Resultaten visar att eleverna använder ett 

vardaglig/konkret språk vid muntliga interaktioner i smågrupper, för att sedan kunna skriva en 

text ur ett mer abstrakt/ ämnesspråk. Studien visade även att elever efter gruppdiskussioner 

ändrade sitt språklig nivå och omformulerade till ett mer abstrakt skolspråk. Sellgren (2011, s. 

7), belyser med sin studie hur viktigt det är med samspel med andra för elevernas fortsatta 

språkutveckling.  

Enligt Sellgren (2011, s. 89) är det viktigt att eleverna får möta ämnesspråket/skolspråket på 

olika sätt i tal och skrift. Detta hjälper småningom att förstå både innehållet och språket som 

ämnesinnehållet skapar. Vilket överensstämmer med vad Axelsson & Magnussons forskning 

som fram hävdade att språk utvecklas mest i interaktion på olika sätt. Däremot motsäger 

Sellgrens resultat om att eleverna inte får tillräckligt med stöttning i deras läsning och 
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skrivning när det gäller samhällsorienterandeämnena (Sellgren 2011, s. 105). Enligt Sellgren 

har forskningen visat att ämneslärarna är medvetna om språkets betydelse i det enskilda 

ämnesområde (Sellgren 2011, s. 111). Lärarna visar stor hänsyn till elevernas språkliga 

förkunskap vid planering och genomförande samtidigt som hen anpassar arbetssättet för att 

eleverna ska få möjlighet att utveckla sitt språk. Elevernas förkunskaper och språklig 

erfarenhet används som resurs för att berika undervisningen.  Sellgren (2011, s. 91) anser 

även att all undervisning bör vara språk- och ämnesinriktad, där läraren synliggör språkliga 

aspekter i samma gång som hen stöttar och motiverar eleverna till ämnesspråk och kunskap.  

5.3. Klassrumsinteraktion  

I artikeln ” Monologen som en resurs i klassrummet” undersöker Åsa Wedin språkmönstret i 

helklassundervisning samt vad interaktion och monologen har för inflytande för elevernas 

språkutveckling (Wedin 2008, s. 241). Utgångspunkten för denna vetenskapliga artikel ligger 

i den konstruktivistiska och socialkulturella synen på inlärning och att språk innebär att 

inläraren ses som en aktiv konstruktör av sin språkliga kompetens i interaktion med sin 

omvärld (Wedin 2008, s. 96). Undersökningen visade att läraren använde ett tydligt och 

varierat språk. Vidare visade det att eleverna fick litet utrymme för egen produktion av det 

komplexa språket. Enligt Wedin har monologen stor betydelse för elevers utveckling av ett 

vardags- och skolspråk, där eleverna bör få tillfällen att själva uttrycka sig (Wedin 2008, s. 

254). Med detta menar Wedin (2008, s. 254) att både en- och flerspråkiga elever bör efter 

deras nivå, behov och förutsättningar få samma möjlighet att utveckla sitt skolspråk. Slutligen 

har Wedins (2008, s. 256) studie visat att kunskap om klassrumsinteraktion behövs för att 

kunna erbjuda möjligheten till stöttning av språkutvecklande undervisning i helklass. Wedin 

(2008, s. 255) stödjer även Sellgren (2011), Axelsson & Magnusson (2012) språkforskning 

och resonerar med att en interaktion mellan språk- och ämnesinnehåll är nödvändigt för 

elevers språkutveckling. En språkutvecklad undervisning har en avgörande roll för elevernas 

fortsatta läs- och skrivutveckling (Wedin 2008, s. 264).  

 

6. Metod 

Detta avsnitt presenterar vilka undersökningsmetoder som har använts i studien. Därtill 

beskrivs vilka överväganden och strategiska val som ligger till grund för analysen. 

Forskningsstudien kommer att besvaras genom kvalitativa metoder, i form av intervju och 

observation. Detta innebär att jag kommer studera samma frågor genom att använda 

metodtriangulering som möjliggör en ökad reablitet och se samma fenomen från olika håll 
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(Ahrne & Svensson 2015, s. 32). Metodkombinationen har utformats i syfte med att få 

möjlighet att ta del av lärarnas egna tankar kring deras koppling till teorier i praktiken och hur 

de praktiskt väljer att utforma sin undervisning i språkutvecklande 

samhällskunskapsundervisning. För att få en allsidig och djupare inblick av det jag undersöker 

och underlätta det fortsätta arbetet med jämförelse av resultat har jag valt att göra denna 

metodkombination (Ahrne & Svensson 2015, s. 35). Avsnittet redogör även för vilka val av 

analysmetoder och etiska ställningstagande studien har ställts in för.    

 

 6.1. Urval  

Den forskningsfråga som man har är avgörande för vilken grupp eller vilka grupper av 

människor som man är intresserad av att intervjua (Ahrne & Svensson 2015, s. 39). 

Svårigheten med urvalet har därför varit att hitta minst sex legitimerade, undervisande So-

samhällskunskaps lärare i årskurs 4–6. Detta på grund av att öka säkerheten att man fått ett 

material som ä relevant oberoende av enskilda personers uppfattningar (Ahrne & Svensson 

2015, s. 42). Denna fråga ingick även i urvalskriterierna och kunde därför användas som ett 

sätt att avgränsa deltagande, då de lärare som inte uppfyllde urvalskriterierna inte var 

relevanta i studien.  Förfrågan om medverkan har förmedlats genom min handledare på VFU-

skolan. Informanterna valdes medveten då de mest troligtvis har kunskap om det undersökta 

området. Urvalet grundades därmed på ett subjektivt urval, där även informanternas namn har 

ersatts med fiktiva namn. 

 

Informanter med 

fiktiva namn 

Kön Yrkeserfarenhet  Årskurs  

Kalle Man Har arbetat i 11 år Legitimerad 4–6 SO- lärare 

Olle Man Har arbetat i 7 år Legitimerad 4–6 SO- lärare 

Emma Kvinna Har arbetat i 14 år Legitimerad 4–6 SO-lärare 

Gunilla Kvinna Har arbetat i 25 år Legitimerad 4–6 SO-lärare 

Håkan Man Har arbetat i 3 år Legitimerad 4–6 SO-lärare 

Rasmus Man Har arbetat i 9 år Legitimerad 4–6 SO- lärare 

Berit Kvinna Har arbetat i 5 år Legitimerad 4–6 SO- lärare 

Sara Kvinna Har arbetat i 7 år Legitimerad 4–6 SO-lärare 
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6.2. Intervju  

Ordet intervju innebär att man via samtal om ett ämne växlar synpunkter (Dalen 2015, s. 14). 

Syftet med en intervju är att få fram välfunna och beskrivande information om hur andra 

individer upplever olika sidor av sin livssituation. Den kvalitativa intervjun är speciellt väl 

lämpad för att ge insikt om informantens egna erfarenheter, tankar och känslor (Dalen 2015, s. 

14). Vilket var mitt mål med användning av denna kvalitativa metod under denna studie. 

  

I studien har semistrukturerade intervjuer genomförts. Med detta menas att jag har använt mig 

av en färdig intervjuguide (se bilaga 1) samtidigt som jag lät informanterna utveckla sina 

idéer och tankar för att få konkreta svar på frågorna. I valet av metod har jag tagit hänsyn till 

det kvalitativa intervju metodens styrkor och svagheter. Intervju har många styrkor, 

exempelvis är den flexibel, subjektiv och processinriktad som undersöker utvecklingen i ett 

socialt sammanhang. Med subjektiv menar jag att informanterna utgick från hur och vad de 

kände/ eller visste om de olika intervjufrågorna istället för att beskriva det som i allmänhet. 

Den var flexibel i syfte med att kommunikationen mellan informanter kunde byggas vidare 

med följd frågor och vi kunde tillsammans bestämma vart? Hur? Och när? vi ville ha 

intervjun. Att intervjun är processinriktad innebär att man undersöker det man vill i ett 

sammanhang som är meningsfullt för forskningsstudie, skolan var vid detta fall en 

meningsfull kontext eftersom studien grundar sig på hur lärarna arbetar språkutvecklande i sin 

samhällskunskapsundervisning. 

 

Den tidskrävande aspekten av min intervjuprocess var en svaghet under studien, eftersom 

lärarna inte hade mycket tid och att vi endast kunde träffas under lunchrasterna eller innan ett 

möte på eftermiddagen. En annan svaghet med intervjun som jag upptäckte i min studie var 

att kontrollera samtalet intill forskningsfrågans svar, då det var lätt att man pratade ”runt” 

frågan men inte direkt fick ett konkret svar. Exempelvis pratade en lärare om hur hon arbetade 

i sin samhällskunskapsundervisning för att det ska bli språkutvecklande och helt plötsligt kom 

in på hur hennes kollega som hon inte riktigt var i förtjust arbetade. Hon gjorde alltså en 

jämförelse med sig själv som hon ansåg ha bra exempel på hur man kan arbeta 

språkutvecklande och kollegan som enligt henne inte riktigt kunde sitt jobb. Under min studie 

var svagheten med intervjun att den gav en begränsad bild av fenomenet, då det kändes som 

informanterna hade diskuterat ihop intervjufrågorna innan intervjun och kommit fram till ett 

gemensamt svar. Detta på grund av att jag hade skickat iväg intervjufrågorna omkring två 
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veckor innan jag genomförde intervjuerna. I anledningen av det behövdes det behandlas 

därefter, och kompletterades med observationer (Ahrne & Svensson 2015, s. 53).  

 

6.2.1. Genomförande av intervju  

Efter val av område i studien och omformning av syfte och frågeställning var nästa steg att 

söka fakta om ämnet och leta efter om någon annan hade skrivit tidigare forskning på det jag 

undersöker. Därefter beskrev jag min teori och teoretiska begrepp kopplad till ämnet. Vidare 

utformades intervjufrågor (se bilaga 1) i förhållande till det jag ville undersöka. Det tredje 

steget var att kontakta skolan och avse deltagande legitimerade SO-lärare för årskurs 4–6. 

Detta genomfördes genom att jag kontaktade min VFU- handledare som sökte upp åtta 

deltagande intervjupersoner. Även en intervjuguide (se bilaga 1) mejlades till alla deltagande 

informanter. Detta i syfte med att ge möjlighet att läsa och reflektera i förväg.  Information 

och syftet med studien meddelades muntligt genom handledaren. Inför intervjun har 

samtycket från deltagarna samlats in. Tid och plats för de åtta informanter bestämdes utifrån 

deras schema, vilket motsvarade besök på skolan vid tre tillfällen under skoldagen. Alla åtta 

intervjuer skedde på arbetsplatsen och tog mellan 15–20 minuter. 

 

Trovärdigheten kan ifrågasättas då svaret på intervjufrågorna skulle kunnat sett annorlunda ut 

om intervjun skedde exempelvis utanför arbetsplatsen, då tid och plats är avgörande för hur 

informanter kommer eller vill presentera sig på ett visst sätt. Exempelvis hade ett samtal nära 

familjemiljö väckt andra känslor än den i arbetsplatsen och påverkat samtalet helt och hållet 

(Ahrne & Svensson 2015, s. 45). Genomförande intervju i skolan var ett bra val eftersom 

lärarna kunde på ett enkelt sätt komma ihåg och ge exempel från sina egna undervisningar 

utan att gå från sin roll som lärare och bete sig som en förälder eller en vän. Det är även en 

säkerhet för informanter, då de vid önskan har rätt till i god tid att ta del av det transkriberade 

materialet och se efter att allt är som de har önskat sig. Detta kan även vara negativt, eftersom 

informanter kan vilja ta bort vissa citat, vilket inte har hänt i min studie. 

  

Intervjun inleddes med att jag förklarade vem jag var, varför jag var där, vad jag ville, vad 

som skulle ske med materialet, vad jag kunde inte ge eller inte lova och hur publiceringen 

skulle ske (Dalen 2015, s. 45). Vidare förklarade jag de fyra etiska forskningsställningar som 

en informant har, så att informanterna är medvetna om deras rättigheter. Då som Ahrne & 

Svensson (2015, s. 50) nämner i sin bok ” handbok i kvalitativa metoder” underlättade 

inspelning av intervju analysen och tolkningen av det empiriska materialet i min studie. Innan 

jag utförde intervjuerna sammanfattade jag för informanterna vad min forskningsstudie 



   

22 

 

syftade till och vad jag var ute efter. Jag tog inte upp begreppen stöttning och interaktion 

kopplad till min forskningsstudie i syfte med att inte påverka och vägleda lärarna till något 

specifikt. Intervjuerna började med att ställa ”lätta” frågor som tex hur länge har du jobbat 

som SO-lärare? I meningen med att få informanterna slappna av. Därefter kom vi in på frågor 

som ligger centralt i förhållande till de mer centrala frågor som skulle belysa studien (Dalen 

2015, s. 35). Jag skrev även ner ord och meningar som stödord med förklaring av det 

informanten menade med det hen sade, samtidigt som jag spelade in intervjun. Detta av 

anledning med att ha stödord och minnas bättre i efterhand när jag skulle transkribera. 

Därefter transkriberade jag alla inspelade intervjuer ordagrant för att underlätta mitt arbete 

med analys av det informanterna sade i förhållande till teori och tidigare forskningar. Vilket 

blev även till stor nytta, då jag på ett enkelt sätt kunde göra kopplingar och använda citat som 

stöd i analys. För intervjun ska ge bäst resultat har jag även fokuserat på att visa intresse och 

respekt för informanten samtidigt som jag visade viljan att sitta ned och lyssna avspänt (Dalen 

2015, s. 45)  

 

 6.3. Observation 

Observation som är en annan kvalitativ metod användes för att bredda materialet och få en 

bättre bild. Observation handlar om att försöka närma sig den andres perspektiv på tillvaron 

(Ahrne & Svensson 2015, s. 93). Med detta menar Ahrne & Svensson (2015, s. 95) att 

observation är ett brett spektrum av angreppssätt i förhållande till människors miljöer och 

vardagsliv. En öppen observation har genomförts under denna forskningsstudie. Med öppen 

observation menas att jag har informerat informanterna om studien och dess intentioner 

(Ahrne & Svensson 2015, s. 99).  

 

 I både intervjuer och observationer finns problemet med vad en utsaga egentligen betyder 

(Ahrne & Svensson 2015, s. 53). Enligt Ahrne & Svensson (2015, s. 53) kan man inte 

förvänta sig att människor gör vad de säger, det vill säga att utsagan har bäring på personens 

handlingar. Genom observation följdes två av åtta informanter upp, i syfte med att se 

fenomenet från ett annat perspektiv.  

 

 6.3.1. Genomförande av observation 

För att kunna få svar på forskningsfrågorna har fyra klassrumsobservationer i ämnet 

samhällskunskap genomförts. Detta i syfte med att se studiens frågeställningar från en annan 

vinkel och se om det skiljer med vad informanter beskriver. Observationen har ägd rum i fyra 

olika klasser i årskurs 4. Under studien har ett observationsschema (se bilaga 2) använts. 
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Detta för att sammanställningen av observationerna ska bli konsekvent och så tydligt som 

möjligt. Området som studerades i klassrummet var;  

-  På vilket sätt arbetar lärarna språkutvecklande i sin undervisning i samhällskunskap 

- Svårigheter med att arbeta språkutvecklande 

- Stöd lärarna anser sig behöva vid arbete av språkutveckling 

- Plats för interaktion? På vilket sätt stöttar läraren sina elever? 

Innan jag genomförde mina observationer gjorde jag klart för mig vilka delar kopplat till 

studien jag skulle fokusera på. Mina fokuserade områden utformandes genom studiens 

bakgrund, tidigare forskning, teori och teoretiska begrepp i förhållande till språkutveckling 

och samhälskunskapsundervisning. Hur läraren väljer ge språklig stöttning, plats för 

interaktion och diskussion kring ämnesspecifika ord och begrepp kopplad till studiens 

frågeställning stod i fokus under alla observationstillfällen. Observationen skedde vid fyra 

olika tillfällen med två olika lärare i samhällskunskapsundervisning. Observationerna 

genomfördes efter intervjuerna. Då det genomfördes en öppen observation var lärarna även 

medvetna om att jag var närvarande inför en viss anledning. Under de fyra 

observationstillfällen var jag både passiv, där jag satt längst bak i klassrummet och 

observerade läraren samtidigt som jag var delaktig, eftersom jag gick runt och hjälpte elever 

som räckte upp handen och behövde hjälp kring enstaka frågor (Ahrne & Svensson 2015, s. 

100). 

 

 För att underlätta diskussionen i analys och resultatdelen har jag även under 

observationstillfällen genomfört en del observationsanteckningar av det jag har upplevt i fältet 

(Ahrne & Svensson 2015, s. 110). Med detta menas att jag under observationstiden skrev ner 

ordagrann konversationerna mellan lärare och elever samtidigt som jag antecknade noggrant 

händelser som jag utifrån teori och tidigare forskningar ansåg vara språkutvecklande. 

Exempelvis om läraren möjliggjorde tillfälle för diskussioner kring ämnesspecifika ord och 

begrepp. Nackdelen med genomförande av öppen observation som jag upplevde under 

arbetets gång var det som brukar kallas forskareffekt, vilket innebär att deltagarnas beteende 

kan ha påverkats av deras vetskap om att jag var närvarande (Ahrne & Svensson 2015, s. 

100). Exempelvis försökte de observerade lärarna betona eller ljuda på ett visst begrepp eller 

situation varje gång de ville påpeka mig något vara språkutvecklande. Därför är det även svårt 

att säga hur mycket jag som forskare har påverkat observerade lektionernas innehåll och/ eller 

om lärarna själva har vägledd mig in i deras och inte min uppfattning av hur en 

språkutvecklande samhällskunskapsundervisning ser ut. Med detta menar jag att de 
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observerade lärarna kan ha påverkat mig som forskare genom att betona eller ljuda under 

vissa situationer och visa endast det de anser sig vara språkutvecklande undervisning och inte 

lät mig själv forska eller tänka om de verkligen arbetar språkutvecklande eller inte. Däremot 

var en fördel med genomförande öppen observation i min studie att informanterna gav tydliga 

svar på det jag undersökte, istället att jag själv fick försöka läsa mellan raderna och gissa ut 

om det var språkutvecklande eller inte. 

 

 6.4. Analysmetod 

Studien analyseras utifrån de tre grundläggande arbetssätt: att sortera, argumentera och 

reducera (Ahrne & Svensson 2015, s. 220). Vid sortering av empiriska material bemöttes 

problem med oordning av insamlade intervju och observationsmaterial. Genom kunskap om 

sortering och användning av insamlade material skapades ordning. Detta betyder att allt som 

inte hade någon relation till min forskningsstudie sorterades bort i det empiriska arbetet. 

Analysen av material övergick från en initial kodning till en selektiv kodning (Ahrne & 

Svensson 2015, s. 224). Med initial kodning menas att jag gick igenom de utvalda meningar 

och satte betydelser på varje stycke. Vilket fick det insamlade materialet till en övergripande 

bild. Genom att läsa flera gånger och kontinuerligt jämföra materialet skapades huvuddragen 

av resultateten. När jag i slutändan inte upptäckte nya begrepp uppnådde jag den teoretiska 

mättnaden inom kodningen. Vid detta tillfälle var det dags för selektiv kodning som innebär 

att jag på ett öppet och inkluderande vis började analysera min empiri i förhållande till mitt 

syfte och forskningsfrågor som har starkt påverkat vilka resultat som publicerats. 

 

Att reducera handlar om vad man som forskare har valt och inte valt att visa ur det insamlade 

material (Ahrne & Svensson 2015, s. 228). Med detta menar jag att det är omöjligt att visa allt 

och sedan representera materialet i helhet. Det empiriska materialet har därför beskärds i syfte 

med vad som främst vill uppmärksammas utifrån den teori och tidigare forskningar som har 

presenterats innan. Slutligen har materialet sätts in i relation till forskningssyfte och frågor i 

syfte med att formulera medhjälp av material till ett självständigt bidrag av argumentation 

(Ahrne & Svensson 2015, s. 235).  

 

6.5. Etiska ställningstagande 

För att genomföra en vetenskaplig forskning finns det regler och principer att följa. Studien 

utgår från de fyra forskningsetiska regler som består av; informationskrav, samtycke, 

konfidentialitet- och nyttjandekravet.  
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Enligt informationskravet har informanterna meddelats av studiens syfte samtidigt som de 

fick på egen hand bestämma om de ville delta eller inte. Informanterna fick även 

informationen att de när som helst kunde avbryta sin medverkan (samtyckskravet). 

Deltagarens uppgifter har besvarats och redovisats på så sätt att ingen förutom forskaren själv 

kan få tag på (konfidentialitetskravet). Avslutningsvis har uppgifter till personer endast 

använts i undersökningssyfte (nyttjandekravet) och inte för något annat (Ahrne & Svensson 

2015, s. 157) 

 

7. Resultat och Analys 

I detta avsnitt presenteras och diskuteras undersökningsmaterialet, med utgångspunkt i det 

teoretiska perspektivet och tidigare forskningar. Empiriska materialet analyseras med 

utgångspunkt i syfte, frågeställningar och med hjälp av den valda teori och teoretiska begrepp 

som har varit centrala för denna forskningsstudie. Vidare presenteras resultaten av 

undersökningen. 

 

7.1. Intervju med lärarna 

Svaret från informanter har sammanställts gemensamt i de fram liggande underrubriker som 

är skapade efter forskningssyfte och frågor relaterade till studien. Jag har även frågat 

förtydligande från vissa informanter vid oklara svar. Totalt har åtta stycken intervjuer 

genomförts. Alla informanter var legitimerade SO-lärare för årskurs 4–6. För att skydda 

informanternas anonymitet har även namnet ersatts med fiktiva namn. 

 

7.1.1. Lärarnas beskrivning av språkutveckling i samhällskunskap 

Enligt de samtliga lärarna handlar en språkutvecklande undervisning om att eleverna får 

möjlighet att utveckla sitt språk genom att lära och använda ämnesspecifika begrepp, som tex, 

konjunktion, tillväxt, bruttolön. Informanter resonerar vidare och säger att språkutveckling 

och lärande utvecklas hand i hand. Vilket stämmer bra med den socialkulturella teorin som 

menar att språket utvecklas i samspel med sin omgivning, och att den blir mer omfattande i 

samband med kunskapsutveckling (Vygotskij, 1999). Gunilla beskriver en språkutvecklande 

samhällskunskapsundervisning som när elever förstår det ämnesspecifika språket och kan 

använda det i andra sammanhang och påpekar språkets betydelse vid kunskapsinhämtning. 

 

             Sumeyra: Hur skulle du beskriva språkutveckling inom samhällskunskap? 

             Gunilla: Bra fråga, ja, det är väl när eleverna förstår det ämnesspecifika  

                            språket och kan använda det.  

            Sumeyra: Hur menar du? Skulle du kunna ge ett exempel? 
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              Gunilla: Det jag menar är att eleverna ska  

                            exempelvis förstå innebörden av begreppet inkomst och kunna   

                            konkret använda det i en mening. 

             Sumeyra: Så du menar att språk hänger mycket i det vi lär oss? 

               Gunilla: Självklart, att kunna ett ämnesspecifikt språk är första steget i ens  

                             inlärningsprocess. Det är genom språket vi tar oss till kunskap i de olika  

                             ämnesområden.  

 

Gunillas resonemang går ihop med språkforskarna Hajer & Meestringas (2014, s. 11) 

beskrivning om att kunskap utvecklas genom språket. Rasmus som också är SO-lärare 

beskriver det som att det är genom språket vi utvecklar vår kunskap i de olika ämnesområden 

och att språkutvecklande arbete handlar om att få möjlighet att öka sitt ordförråd. Berit som är 

klasslärare i årskurs 4 tar jämfört med Gunilla och Rasmus istället upp problemet med att 

utveckla språket i de olika ämnesområden och beskriver det som att det är svårt att nå alla 

elever och utveckla deras skolspråk i det enskilda ämnet.  Hennes erfarenhet är att 

ämnesområdet samhällskunskap ger goda förutsättningar till att arbeta språkutvecklande, men 

att det är svårt för eleverna att lära sig det ämnesrelaterade språket som anses vara väldigt 

abstrakta.  

 

           Berit: Jag tycker att det är svårt att beskriva vad en språkutveckling innebär inom  

                         samhällskunskap, eftersom det finns en del problem med att utveckla språket i 

                         det enskilda ämnesområdet 

           Sumeyra: Vad är problemet med att arbeta språkutvecklande i samhällskunskap? 

           Berit: Nja, samhällskunskap är ett ämne som har många svåra begrepp som eleverna 

                      har riktigt svårt att förstå. Det blir svårt för mig, för alla lärare att nå alla elever  

                      och lära ut dessa begrepp som anses vara svåra när eleverna inte riktigt får  

                     möjlighet att utveckla sitt ämnesspråk utanför skolan och att skolan är den enda  

                     platsen för det.  

 

Den komplexiteten av skolspråket som Berit nämner bekräftas även av forskarna Bjerregaard 

& Kindenberg (2015, s. 42) som beskriver att skolspråk är fullt med utmanande handlingar, 

där ord och begrepp kommer först i listan. I likhet med Gunillas resonemang skriver 

Bjerregaard & Kindenberg (2015, s. 42) att elever behöver behärska ämnesrelaterade 

skolspråket som består av abstrakta ord och begrepp för att nå kunskap- och ämnesinnehållet i 

SO.  Enligt Bjerregaard & Kindenberg (2015, s. 42) blir läraren på så sätt medveten om hur 

viktigt det egentligen är med kunskap i det ämnesspecifika språket. Vidare resonerar Håkan 

att språkundervisningen blir mest nyttigt när eleverna möter ett innebördsrikt språk och får 

möjlighet att prova använda begreppet i olika kontext, vilket håller ihop med vad Gibbons 

(2013, s. 53) konstaterade om att elever lär sig språket bäst vid användning i olika 

sammanhang. 
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Sara beskriver språkutveckling som att eleverna behöver ett utvecklat skolspråk, snarare än ett 

vardagsspråk, för att kunna nå kunskapsmålet för de olika ämnesområden. Enligt Sara 

behöver eleverna stöttas av lärarna för att de ska kunna applicera sina nya kunskaper i andra 

sammanhang.  Vilket stämmer ihop med den socialkulturella teorin som syftar till att lärarna 

ska stötta genom att bygga på elevernas nuvarande kunskap, som sedan ska ge möjlighet för 

eleverna att använda i andra sammanhang (Vygotskij, 1999). 

 

              Sara: För mig innebär det att utveckla sitt vardagsspråk till ett mer avancerat 

                        skolspråk.  

              Sumeyra: Hur menar du? Skulle du kunna förtyda det du vill säga 

              Sara: Jo, för att exempelvis uppnå kunskapskraven i samhällskunskap dåra, behöver  

                       man kunna det ämnesrelaterade skolspråket, snarar än ett vardagsspråk.  

                Sumeyra: Så du menar att språkutveckling innebär att behärska ämnesspråket?  

                Sara: Ja, men även att kunna använda dessa kunskaper i andra sammanhang också.  

                          Vilket blir bäst när eleverna stöttas av lärarna.  

 

Saras resonemang om skolspråket stärks även av Hajer (2015, s. 1) som skriver att eleverna 

behöver ett utvecklat skolspråk för att kunna utveckla sina förmågor som kunskapskraven 

ställer för de olika samhällsorienterande ämnena. Genom språklig stöttning av läraren 

utvecklar eleverna även sina kunskaper i dem olika ämnesområden (Axelsson & Magnusson, 

2012, s. 312). Kalle beskriver på ett liknande sätt och säger att språkutveckling handlar inte 

om att förenkla ord och begrepp, utan det handlar om att genom stöttning ska eleverna få 

möjlighet att utveckla sig och kunna använda dessa abstrakta ämnesspecifika begrepp för att 

sen vara en del av samhället.  Gibbons (2013, s. 39) resonerar på samma sätt och säger att 

eleverna bör pröva och öva på att formulera det de har lärt sig i andra sociala sammanhang. 

Detta har även förstärkts av Skolverket (2016, s. 7) som resonerar med att stöttning stärker 

och ökar elevernas motivation och självständighet för att kunna agera sen utan stöd.  

 

Enligt Emma innebär en språkutvecklande samhällskunskapsundervisning där eleverna får 

möjlighet att utveckla sitt ordförråd genom att använda ämnesspecifika begrepp och göra dem 

till en del av sitt språk, samt att en språkutvecklad undervisning påverkar hur bra läs- och 

skribenter eleverna framöver blir. 

 

                  Emma: Jag skulle nog sagt att det innebär att få ett bredare ordförråd med dessa  

                              ämnesspecifika ord och begrepp och göra det till sitt språk 

                  Sumeyra: Hur menar du med att göra till sitt språk? 

                  Emma: Alltså att eleverna kan använda det ämnesspråket som sitt vardagsspråk.  

                                På så sätt breddar eleverna upp sitt ordförråd som småning om leder även  

                                till att de blir bättre på att läsa och skriva 
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Vilket styrks med Wedins (2008, s. 264) forskning som har visat att en språkutvecklande 

undervisning har en avgörande roll för elevernas fortsatta läs- och skrivutveckling. Olle 

resonerar på liknande sätt och berättar att elever inte får lika stor möjlighet att utveckla sitt 

skolspråk utanför skolan. Han berättar att elever med exempelvis föräldrar som är läkare, 

lärare eller samhällsvetare får möjlighet att möta skolspråket utanför skolan men att de andra 

elever som inte har samma möjlighet, inte har lika stor chans, förutom skolan att utveckla sitt 

skolspråk. Detta stärks av Wedin (2008, s. 254) som menar att både en- och flerspråkiga 

elever bör i skolan efter deras nivå, behov och förutsättningar få samma möjlighet att utveckla 

sitt skolspråk.  

 

7.1.2. Lärarnas hänsyn till språket i sin samhällskunskapsundervisning 

Vid planering och genomförande av ämnesinnehåll är samtliga lärare enade om hur viktigt det 

är med interaktion, stöttning och elevers förkunskaper vid en språkutvecklande undervisning. 

Exempelvis planerar Rasmus sitt ämnesinnehåll utifrån vilka begrepp han anser kunna vara 

viktig för delområdet. För Rasmus är det viktigt att veta vad det är som eleverna ska kunna i 

det ämnesområde som är aktuell, i förhållande till det centrala innehållet och kunskapskraven. 

Han anser därmed att det är viktigt att veta vilka språkliga aktiviteter som kan genomföras för 

att elevernas ämnesspecifika ord och begrepp ska förstärkas.  

 

               Sumeyra: Hur tar du hänsyn till elevernas språk i din  

                                    samhällskunskapsundervisning? 

               Rasmus: Ja, egentligen beror det på vilket ämne vi pratar om. I samhällskunskap 

                                  försöker jag punktera viktiga delar inom delområdet och plocka ut vissa 

                                  ämnesspecifika begrepp som jag anser eleverna i årskurs fyra bör kunna.  

                Sumeyra: Läroplanen då? Utgår du inte från det som står där? Och hur jobbar du  

                                   med dessa begrepp? 

                Rasmus: Självklart gör jag det, det är de första jag gör. Mina punkter består redan 

                                  av delar från det centrala innehållet och kunskapskraven. För att   

                                  förstärka elevernas ämnesspecifika begrepp brukar jag alltid vid varje  

                                  lektionstillfälle planera in en aktivitet som fungerar språkutvecklande. 

                  

 

Hans reflektion påminner om Hajer & Meestringa (2014, s. 76) beskrivning av stöttande 

aktiviteter, där läraren stöttar och bygger på det eleven redan kan. Vidare talar Gunilla om att 

hon alltid vid planering och genomförande utgår från elevernas förkunskaper, både kunskap 

mässigt och språklig bakgrund. Enligt läraren Gunilla är det även viktigt att man planerar 

språkutvecklande aktiviteter som gör eleverna aktiva i undervisningen. I fortsättningen 

resonerar Gunilla att hon har höga förväntningar på eleverna och stöttar de enskild för att de 
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ska kunna uppnå målet. Detta styrks även av Hajer & Meestringa (2014, s. 17) som menar att 

eleverna ska känna av lärarens stöd och höga förväntning för deras fortsatta 

kunskapsutveckling. Berit beskriver på liknande sätt och berättar att hon planerar sin 

undervisning genom att fundera över vad som kan vara utmanande för eleverna och få dem att 

utvecklas både språk- och kunskapsmässigt.  

 

Emma berättar att hon sätter språkliga mål för varje ämnesområde, exempelvis om 

kunskapskraven kräver att eleverna ska kunna resonera, planerar hon en undervisning med 

aktiviteter som stöttar och utvecklar denna förmåga hos eleverna.  

 

                  Emma: Jag jobbar utifrån det centrala innehållet och kunskapskraven som  

                              beskriver vad eleverna i årskurs 4 ska kunna för att nå målet.  

                  Sumeyra: Om du skulle ge ett exempel på det? 

                  Emma: Brukar skriva en lapp (visar lappen) i varje delområde, där jag skriver upp 

                               förmågor eleverna kopplat till ämnesområdet ska utveckla. Exempelvis om 

                               det står att eleverna ska kunna resonera eller argumentera medhjälp av  

                               media, försöker jag planera undervisningar med aktiviteter som stöttar och  

                              utveckla dessa förmågor hos eleverna.  

 

Vilket går ihop med Hajer & Meestringas (2014, s. 19) beskrivning om att det viktigaste 

stoffet i en språkutvecklande undervisning är tillgång till ett rikt socialt sammanhang, 

möjlighet till samspel och språklig stöttning. I fortsättningen berättar Berit hur hon arbetar 

med delområdet ekonomi, där flera abstrakta begrepp som tex, bruttolön, bidrag, försäkring 

och konjunktion dyker upp. Hon talar om att hon modellerar begreppen genom att beskriva, 

visa klipp, koppla och använda det till elevernas vardag. Berit resonerar om att eleverna får 

arbeta och diskutera både i grupp och i par, samtidigt som hon ger konkreta exempel på 

användning i verkligheten. Vidare berättar Kalle att han tror på att eleverna utvecklas bäst i 

interaktion med andra elever i klassrummet eftersom de hjälps åt och utvecklar både 

kunskaperna i ämnesområdet och användningen av språket.  

 

                    Kalle: Samtidigt som jag utgår från det centrala innehållet och planerar  

                               delområdet genom att plocka ut det som är viktig att kunna, brukar jag  

                               försöka även planera aktiviteter som ger möjlighet för interaktion, dvs  

                               plats där eleverna kan samarbeta med sina klasskompisar, då jag tror efter  

                               mina erfarenheter att elever utvecklas mest i relation med sina vänner. 

  

Detta kan förknippas med den socialkulturella teorin, där interaktion är centralt. Enligt 

Vygotskij (1999) utvecklar barn sitt språk genom samspel med andra, vilket detta så 

småningom ger en utökad ämneskunskap. Kalles resonemang stödjs även av Bjerregaard & 
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Kindenberg (2015, s. 25) som menar att om eleverna får möjlighet att samarbeta, diskutera 

och skriva kan de både utveckla ämneskunskaperna och skolspråket. Även Sellgren (2011) 

noterar värdet av interaktion som får eleverna lära av varandra och utveckla sin språkförmåga. 

 

Olle berättar att eleverna sällan får läsa texter själva. Det han brukar göra, är att ha själva 

texten på overhead och läsa den tillsammans, samtidigt som han tillsammans med sina elever 

pratar och tydliggör vissa ord och begrepp. Olle berättar även att eleverna får läsa i par, där de 

stryker under ord som de sedan tar upp och diskuterar i helklass. Han resonerar vidare och 

säger att det är viktigt för eleverna att få möjlighet att samarbeta och stötta varandra.  

 

                  Olle: I mina undervisningar försöker jag undvika använda läroböcker, då jag  

                                    tycker att eleverna får göra det tillräckligt mycket i andra ämnen 

                  Sumeyra: Hur brukar du annars göra? 

                  Olle: Jo, jag brukar oftast ha det på overhead eller på PowerPoint, i mening  

                                 med att föra en diskussion i helklass, där alla kan vara med och prata. På  

                                så sätt får vi flera tillfällen att tillsammans diskutera avancerade ord och  

                                begrepp. 

                  Sumeyra: Har du andra sätt som du brukar göra? 

                  Olle: Jaa, jag föredrar mer att arbeta med andra, därför planerar jag in lektioner  

                           där eleverna får arbeta i grupp eller i par. På så sätt stöttar och hjälps  

                                eleverna åt. 

 

Lärarnas resonemang om hur de väljer att planera och genomföra sin undervisning påminner 

om Sellgrens (2011) resultat som har visat att lärarna planerar sina undervisningar efter vilka 

ämnesspecifika begrepp eleverna ska lära sig. Rasmus berättar att han använder EPA- 

(enskild, par och tillsammans) metoden för att öka samspelet mellan eleverna. I fortsättningen 

berättar Rasmus att han har ett formativförhållningssätt för att kunna stötta och checka av 

elevernas kunskaper i ämnesområde. Vilket stämmer bra med Skolverket (2016, s.7) som 

beskriver att stöttning kan utformas som en respons i stunden eller att läraren förutser 

elevernas behov och därefter planerar sin undervisning. Genom språklig stöttning av läraren 

utvecklar eleverna även sin kunskap i dem olika ämnesområden (Axelsson & Magnusson, 

2012, s. 312). Rasmus resonemang om EPA-metoden kan kopplas ihop med Sellgrens (2011, 

s. 7) studie som visade att elever efter gruppdiskussioner ändrade sin språkliga nivå och 

omformulerade till ett mer abstrakt skolspråk.  

 

Håkan beskriver att han använder ett avancerat språk i undervisningen genom att använda 

ämnesspecifika ord och & begrepp. Han berättar att han använder ett förenklat språk vid 

instruktioner, medan han använder ett mer avancerat språk vid talande om själva innehållet. I 

följd fråga på vad han menar med detta berättar Håkan att man inte bör vara rädd att växla 
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mellan att använda ett vardagsspråk och skolspråk. Vilket stämmer ihop med forskarna 

Magnusson & Axelssons (2012, s. 45) som menar att man kan tillsammans med vardags- och 

skolspråk utgöra ett kontinuum. 

 7.1.3. Lärarnas språkutvecklande arbete i sin samhällskunskapsundervisning 

Samtliga lärare var samstämda med hur de arbetar språkutvecklande i samhällskunskap. Deras 

beskrivning av hur de väljer att arbeta språkutvecklande hänger mycket ihop med Hajer & 

Meestringas (2014, s. 147) teori om dem fyra centrala direktiv. Sara beskriver som att hon 

anordnar språkutvecklande aktiviteter genom att introducera utifrån elevers förförståelse 

samtidigt som hon använder ett vardagligspråk. I följdfråga på vad hon menar med detta 

berättar Sara att hon först väljer att introducera med ett vardagsspråk och sedan vid 

innehållsbeskrivning av arbetet använda ett avancerat/ skolspråk. Detta går ihop med 

Magnusson & Axelssons (2012, s. 45) beskrivning av att växling mellan vardagsspråk och 

skolspråk utgör ett betydelsefullt sammanhang för kunskapsinhämtning. Under samma bana 

beskriver Rasmus att han använder interaktion i samband med ämnes-och språkutvecklande 

undervisning. Interaktion med andra möjliggör enligt Rasmus ett gott språkutvecklande 

klassrumsklimat, där elever bland annat får arbeta i grupp och ta till sig nya ämnesrelaterade 

ord och begrepp, vilket hänger samman med den socialkulturella teorin som menar att elevers 

språkutveckling är en process som utvecklas i samspel med andra individer (Vygotskij, 1999). 

Detta stödjs även av Hajer och Meestringa (2014, s. 37) som resonerar med att det behövs 

aktiviteter som knyter ihop nya kunskaper med befintliga kunskaper. Olle lägger till och 

berättar att han stöttar eleverna genom att visa exempelvis hur vissa ord och begrepp kan 

användas konkret i ett sammanhang. Olles resonemang bekräftas av Gibbons (2013, s. 39) 

som beskriver att lärarna i klassrummet ska ge en nödvändig hjälp för att eleven effektivt ska 

kunna genomföra sina uppgifter. I fortsättningen beskriver Håkan att han väljer att arbeta med 

EPA-metoden samtidigt som han stöttar elever för deras fortsatta språkutveckling. Genom en 

varierad undervisning får elever även möjlighet att möta språket i olika sammanhang, som 

småningom leder till att de behärskar och gör det till sitt språk. 

 

                  Sumeyra: Hur väljer du arbeta språkutvecklande i din  

                                  samhällskunskapsundervisning? 

                  Håkan: Ehh, mycket hänger på vilket delområde vi pratar om, men oftast brukar  

                              jag använda mig utav EPA-metoden, dvs arbete i enskild, par och i grupp.  

                              Detta i mening med att eleverna utvecklar sitt språk mest under diskussion  

                              och samarbete med andra. 

                 Sumeyra: Är det något du särskilt gör som lärare? 

                 Håkan: Jag försöker identifiera redan början av varje termin elevernas behov och 
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                             förutsättningar och utifrån det ge den stöd och stöttning den enskilda eleven 

                             behöver under undervisningen. 

                Sumeyra: Exempelvis? 

                Håkan: Exempelvis förklaring av begrepp och hur det kan användas konkret och 

                            utrymme för diskussion 

 

Hans resonemang stämmer överens med Sellgren (2011, s. 89) som skriver att det är viktigt 

att eleverna får möta ämnes språket/skolspråket på olika sätt i tal och skrift. Enligt Magnusson 

& Axelsson (2012, s. 42) stödjs detta resonemang med att språket utvecklas i interaktion på 

olika sätt. Emma berättar att hon försöker planera spårutvecklande undervisningar genom att 

komma på aktiviteter som möjliggör diskussion och samtal i klassrummet. Detta styrks av 

Bjerregaard & Kindenberg (2015, s. 25) som menar att skolspråket utvecklas genom att ge 

möjlighet att samtala, skriva, reflektera och samarbeta med andra. 

 

Kalle beskriver att han försöker modulera det han vill att eleverna ska utföra. Han berättar att 

han själv först visar vad han vill att eleverna ska utföra och sedan låter eleverna arbeta vidare. 

Kalle nämner även ett exempel, vill han att eleverna ska skriva ett argumenterande text, visar 

och förklarar han vad som kännetecknar ett argumenterande text samtidigt som han 

tillsammans med eleverna skriver och diskuterar gemensamt. Därefter får eleverna skriva det 

först i par och sedan individuellt.  

 

                     Kalle: Jag försöker modulera vid varje ny ämnesområde. Detta får elever att få  

                                en klarare bild på vad jag förväntar mig utifrån dem. 

                     Sumeyra: Vad menar du med att modulera? 

                     Kalle: Jo, det jag menar är att jag försöker praktiskt visa först själv vad jag vill 

                                att de ska göra och SEN (med nertryckt ton) låta eleverna jobba med det. 

                     Sumeyra: Har du något bra exempel? 

                     Kalle: Ja, om jag nu vill att eleverna ska skriva ett argumenterande text, visar 

                                och förklarar jag först i PowerPoint, där vi diskuterar vad som är specifik  

                               för en argumenterande text samtidigt som vi tillsammans med eleverna  

                               skriver en kort text.  

                     Sumeyra: Är det alltid så, eller brukar det skilja sig då och då? 

                     Kalle: Jaa, sen får ju dem arbeta i par och individuellt också. 

 

Denna typ av språkutvecklande aktivitet stödjs av Skolverket (2016, s. 6) som menar att ge 

mallar, modeller och förebilder i undervisningen agerar som en annan typ av stöttning 

eftersom den konkret tydliggör ämnesinnehållet. Detta förstärks även med Sellgrens (2011, s. 

7) forskning som visade att elever efter gruppdiskussioner ändrade sitt språklig nivå och 

omformulerade till ett mer abstrakt skolspråk. Gunilla resonerar på samma sätt och lägger till 

att hon försöker se till att eleverna får känna av hennes höga förväntning på dem. Vilket hon 

anser motiverar eleverna till språk- och ämneskunskap. Detta går ihop med Hajer & 
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Meestringas (2014, s. 18) en utav de fyra centrala direktiv som är optimal för språkutveckling. 

Vidare berättar Sara att hon försöker skriva ner avancerade ämnesspecifika ord och begrepp 

innan undervisningen och ser till att alla elever får det i pappersform. Sara talar om att under 

lektionstillfällen får elever genom diskussioner definiera dessa ord och begrepp med ett 

vardagligspråk och sedan skriva ner med ett ämnesrelaterat skolspråk. Syftet med 

diskussionen är enligt Sara att kunna ge ett konkret exempel på dessa ord och begrepp 

samtidigt som de får möjlighet att koppla det till deras erfarenheter. Sara resonerar vidare och 

berättar att ifall eleverna får samtala och sedan koppla ämnesspecifika ord och begrepp till 

deras erfarenheter blir det enklare att förstå och senare komma ihåg. Detta styrks av Hajer & 

Meestringa (2014, s. 37) som menar att man bör planera aktiviteter som bygger på eleverna 

befintliga kunskaper. Interaktion med andra skapar förutsättningar till att bygga på sina 

nuvarande kunskaper. Enligt Hajer och Meestringa (2014, s. 40) får eleverna på så sätt även 

utrymme till att samspela med andra elever samtidigt som de hjälps åt och utvecklar varandras 

språk- och ämneskunskap.   

 

7.1.4. Svårigheter som lärarna stöter och stöd de anser sig behöva 

Lärarna var ganska överensstämda i sina svar med vilka svårigheter som kan uppstå i en 

språkutvecklande undervisning. Det främsta svårigheten som samtliga lärarna var enade om 

var att eleverna ligger på olika nivå i sin kunskaps och språkutveckling.  Gunilla beskriver att 

en klass består av många blandningar, där vissa barn har möjlighet att utveckla sitt skolspråk 

utanför skolan medan exempelvis flerspråkiga elever har talstörningar. Hon anser denna 

blandning som en del av arbetet, men samtidigt en svårighet för lärarna. Vilket kan kopplas 

ihop med Wedins (2008) studie som visade att oberoende av elevers tidigare språk-och 

ämneskunskap, kan språkutvecklande undervisningen ge ett betydelsefullt tillfälle att utveckla 

en tillräckligt bra läs- och skrivförmåga. 

 

                     Sumeyra: Vad anser du dig vara en svårighet med att arbeta språkutvecklande 

                                      i samhällskunskapsundervisning?  

                     Gunilla: Min klass består av många blandningar, där elever har olika etniska-  

                                   språkliga bakgrund och talstörningar. Har föräldrar som är välutbildade 

                                   och tvärtom, som ger sina barn eller inte möjlighet att utveckla det  

                                   ämnesspecifika språket utanför skolan. Denna blandning är självklart en 

                                   del av mitt arbete men ändå den svåraste delen. 

                     Sumeyra: Vad är det som gör att du tycker att det är svårt? 

                     Gunilla: Nja, att planera en undervisning som kan nå alla dessa elever måste jag 

                                    säga. 

 



   

34 

 

I fortsättningen beskriver Berit som att eleverna inte är vana att använda skolspråket utanför 

skolan, och skolan är till för att utveckla denna förmåga hos eleverna. Hennes resonemang om 

utveckling av skolspråket förknippas med Magnusson & Axelsson (2012, s. 17) som menar att 

elevernas utveckling av skolspråk varierar beroende på elevernas distans mellan vardagsspråk 

och skolspråk och att en språkutvecklande undervisning kan vara avgörande för elevernas 

fortsatta lärande. Enligt Kalle är en svårighet med språkutvecklande undervisning när 

eleverna inte närvarande. I följd fråga med vad han menar med detta berättar Kalle att 

undervisningstiden är viktig eftersom det är den ända tillfällen där eleverna får möjlighet att 

repetera, befästa och modellera nya ämnesspecifika begrepp. Vidare berättar Kalle att 

elevernas frånvarande kan ge stora konsekvenser, då eleven inte kommer få samma möjlighet 

att tillägna sig till kunskap utan stöd.  

                       Kalle: För mig är det svåraste delen av arbetet när eleverna inte är närvarande,  

                                 då lektionstillfällen är de enda tillfällen där hen har möjlighet att  

                                 utvecklas. Undervisningen är till för att utveckla denna språkliga förmåga  

                                 genom att repetera, befästa och modellera begreppen. 

                      Sumeyra: Kan elevernas frånvaro leda till något stort? 

                      Kalle: JA, utan tvekan, det kan bidra till stora konsekvenser, för eleven kommer  

                                inte kunna få samma möjlighet av stöd och stöttning till kunskap som hen  

                                får i undervisningen. 

 

Till skillnad från Kalle beskriver Sara att tiden är en svårighet. Enligt henne är det 

tidskrävande att få in språket vid planeringen av ämnesinnehållet, då det är mycket annat man 

ska hinna med.  

                         Sara: För min del är själva undervisningstiden som är en svårighet. 

                         Sumeyra: Hur är undervisningstiden en svårighet? 

                         Sara: Jo, men du vet att det krävs en extra tid utöver planering av 

                                  ämnesinnehållet, för att väva in språkutvecklande aktiviteter in i  

                                  lektionen. Det är så mycket annat som man behöver hinna med,  

                                  exempelvis uppgifter och prov som visar deras ämneskunskap.  

 

Detta bekräftas av Hajer & Meestringa (2014, s. 32) som menar att språkutvecklande 

undervisning kräver ett målvetande arbete av lärarna. Även Sellgrens (2011) studie stödjer 

denna resonemang och beskriver att en undervisning med både språk och ämnesinnehåll är 

tidskrävande. Emma beskriver svårigheten med att hitta redskap för att arbeta 

språkutvecklande i sin undervisning, då hon inte har fått utbildning inom språkutveckling i sin 

lärarutbildning. Vilket hänger samman med vad Gibbons (2013) konstaterade, där hon 

menade att många lärare saknar utbildning inom hur man kan arbeta spårutvecklande. 

 

                         Emma: För mig är det svårt att hitta vad som betraktas vara en bra  

                                       språkutvecklande aktivitet. Jag har under mina 3,5 års 
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                                       lärarutbildning, inte fått kunskap i hur man kan arbeta  

                                      språkutvecklande, eller hur man ens kan väva in aktiviteter i själva 

                                      ämnesinnehållet…… 

 

I fortsättningen beskriver Olle att han och några till har varit på fortbildning inom ämnet via 

arbetsplatsen. Fortbildning och kollegialt lärande är den stöd informanter uppger att de 

behöver som lärare. Olle resonerar vidare och säger att alla lärare behöver fördjupad kunskap 

inom språkutveckling och detta ska fungera som en gemensam satsning i skolan. I följd fråga 

med vad han menar med detta berättar Olle att oavsett om man är språklärare eller 

ämneslärare ska man ha kunskap om hur man kan arbeta språkutvecklande.  

 

                                 Olle: Jaa du, jag har absolut inte fått någon utbildning genom  

                                           lärarutbildningen på hur man kan arbeta språkutvecklande inom  

                                           samhällskunskap eller i andra ämnen, utan fick helt enkelt  

                                           experimentera med olika aktiviteter som jag ansåg vara bra, sen var  

                                           det självklart massa misslyckande aktiviteter också. 

                                Sumeyra: Hur gjorde du då? Var det inte svårt och tidskrävande? 

                                Olle: Ja, ohoj, det tog hur mycket tid som helst. Lösningen blev i slut  

                                          ändan att jag och några kollegor diskuterade ihop och meddelade  

                                          problemet till rektorn som sedan anordnade en fortbildning på tre  

                                          veckor inom hur man kan arbeta språkutvecklande i sin 

                                          undervisning.  

                                Sumeyra: Så du menar att det är viktigt att man även diskuterar denna  

                                                problem med kollegorna också? 

                                Olle: Utan tvekan, det är de absolut första man ska göra. Det är viktigt att  

                                         man som lärare pratar, diskuterar och försöker komma fram till  

                                         lösningar tillsammans med andra lärare, annars blir allt för svårt.  

 

 

Sammanfattningsvis kan man konstatera utifrån det informanterna säger att tid, elevernas 

frånvarande, språkutvecklande aktiviteter och elevernas olika kunskap- och språklignivå är 

den mest svåraste delen av arbetet med språkutvecklande inom samhällskunskap. Samtliga 

lärare resonerar därmed att kollegialt arbete och utbildning/kunskap i hur man kan arbeta 

språkutvecklande i sin samhällskunskapsundervisning är den mest behövda stöden.   

 

7.2. Klassrumsobservationer 

Gunilla och Rasmus var lärarna som blev observerad under fyra tillfällen i olika 

ämnesområde. De fyra observerade samhällskunskapsundervisningar skedde under fyra 

tillfällen och pågick i helklass under 60 minuter. Innehållet av de två första undervisningar 

berörde ekonomi medan de två andra undervisningar handlade om Sveriges styrelse. Vissa 

delar av observationstillfällen har illustrerats med bilder i syfte med att få bild på vad som 

beskrivs i texten. Resultat och analys av observationstillfällena har därefter diskuterats var för 
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sig utifrån mina egna tolkningar, känslor och upplevelser och kan därför inte generaliseras. 

För både lärarnas och elevernas anonymitet har även lärarna fått ett fiktivt namn medan 

eleverna har kodats med elev1, elev2, elev3 och elev4.   

 

Dessa fyra punkter har varit utgångspunkt för alla fyra observationstillfällen; 

- På vilket sätt arbetar lärarna språkutvecklande i sin undervisning i samhällskunskap? 

- Svårigheter med att arbeta språkutvecklande 

- Stöd lärarna anser sig behöva vid arbete av språkutveckling 

- Plats för interaktion? På vilket sätt stöttar läraren sina elever? 

7.2.1. Observationstillfälle 1 

Klockan ringer in vid 12.30 och barnen kommer in i klassrummet efter lunchrasten. Vid varje 

bord sitter max fyra elever, där alla är vända mot White boardtavlan. Det är ljust och lagom 

stor som får plats med tjugotre barn. Längst intill vänstra hörnet finns det en bokhylla med 

några prototyper från förra veckans temaarbete ”miljö”, medan intill högra hörnet finns det en 

diskbänk med färg, penslar och målade bilder. Ovanför fönstret hänger det bilder som 

eleverna har målat i bildlektionen och på två utav fyra fönstren hänger det bilder på elever 

från temaarbetet. Eleverna sätter sig på sina platser och väntar på att de försenade 

klasskamraterna ska komma in i klassrummet så att läraren kan börja med sin undervisning. 

Elever och Gunilla diskuterar snabbt hur de har haft det under rasten samtidigt som försenade 

elever kliver en efter en in i klassrummet. Efter diskussionen börjar Gunilla introducera 

dagens lektion med först repetera gårdagens samhällskunskapsundervisning. Hon har ett 

PowerPoint som hon utgår ifrån. Under genomgången får både Gunilla och eleverna många 

tillfällen att diskutera ämnesspecifika ord och begrepp. Här nedan kommer ett exempel på hur 

Gunilla och eleverna i årskurs 4 får möjlighet att diskutera begreppet bruttolön under 

undervisningstid; 

Elev1: Vad betyder bruttolön? 

Gunilla: (Skriver på tavlan) = Peter blev erbjuden en bruttolön på 17000kr på jobbet.             

Vad tänker ni på när ni läser meningen? 

(åtta elever räcker upp handen) 

Elev1: Lön? 

Gunilla: JA! Bruttolön kallas lönen man får innan skatten är dragen. Dvs Det man 

har från början, innan man har tagit bort något. 

Elev3: Men vad betyder skatt då? Varför drar de skatt på lönen? 

Gunilla: Skatt är en avgift som alla vi arbetande vuxna betalar till staten. Det är en 

del av ett större belopp, beroende på vilken kommun man arbetar på skiljer även hur 

mycket skatt man får betala också. 

Elev3: Jaha, vad gör staten med dessa pengarna? 
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Gunilla: Det går exempelvis för att ni barn ska få gå på skolan och få utbildning utan 

kostnad, eller att ni får gå till läkaren utan att betala något! 

Elev4: Åh, va smart! Vad kallas pengarna som man har kvar då? 

Gunilla: Nettolön är motsatsen till bruttolön. Nettolön är vad det kallas för de pengar 

man har kvar efter skatteavdraget. Lön är ett underordnat begrepp till inkomst. 

Gunilla: Ta fram era SO-häfte och skriv ner det jag har skrivit här på tavlan. Skriv 

även en liten kort förklaring på begreppet bruttolön, skatt och nettolön, samt en 

mening till varje så att ni kan gå tillbaka och förstå det ni har skrivit. 

(Elever tar fram sina häften och skriver ner begreppen tillsammans med kompisarna) 

Elev1: Låter det bra om jag skriver, ” Elin har en bruttolön på 20000kr?” och skriver 

att ” bruttolön är pengar innan skatt?” 

Gunilla: Funkar utmärkt! 

Elev2: Skatt var väl det pengar som gick till staten för att vi ska gå gratis till skolan 

och doktorn? 

Gunilla: JA! 

Elev3: Nettolön? Vad var det för något? 

 Elev4: Det är pengar som vi har kvar efter skatt! 

 

Under genomgången fick eleverna även skriva ner andra begrepp som till exempel; budget, 

bidrag och försäkring med förklaringar och exempel, så att innebörden av begreppen blev 

tydligt. Vilket stärks med Bjerregaard & Kindenberg (2016, s. 29) beskrivning om att 

modellering av ord och begrepp fungerar som stöttning. Gunilla diskuterar ämnesspecifika 

ord och begrepp genom att förklara, skriva och koppla till elevernas vardagsliv. Vilket stödjs 

av Axelsson & Magnusson (2012, s. 312) som menar att språklig stöttning av läraren leder till 

att eleverna utvecklar sina kunskaper i dem olika ämnesområden. Detta bekräftas även av 

Gibbons (2013, s. 174) som resonerar med att språkundervisningen blir mer effektiv när 

eleverna får möta ett meningsfullt språk i ett naturligt sammanhang. Gunillas arbetssätt, där 

eleverna får möjlighet att samspela och diskutera med andra styrks av den socialkulturella 

teorin som menar att kommunikation med andra människor hjälper elever att uttrycka sig 

(Vygotskij, 1999). Den socialkulturella teorin ser undervisning av lärande som ett samarbete 

mellan lärarens och elevens aktivt deltagande (Vygotskij, 1999).  

 

 7.2.1.1. Diskussion  

 

Enligt mig visar Gunilla hänsyn till elevernas språkutveckling genom att knyta an till 

elevernas förkunskaper. Gunilla kopplar de ämnesspecifika begreppen till vardagliga 

kontexter genom att använda begreppen i en konkret sammanhang. Hon planerar även en 

lektion med PowerPoint som består av ämnesspecifika ord och begrepp kopplat till 

ämnesområde ekonomi. Vilket tolkades av mig som ett sätt att visa hänsyn till elevernas 

utveckling av det ämnesspecifika språket. Att nå ”tysta elever” och ointresserade elever som 
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inte riktigt vågade eller ville räcka upp handen och be om hjälp uppfattades av mig som en 

svårighet med undervisningen. Detta sågs på elever som satt fundersam utan att skriva ner 

något eller i smyg försökte kolla på vad kompisen bredvid skrev.  

 

7.2.2. Observationstillfälle 2 

Vid den andra observationstillfälle inledde Gunilla lektionen med att återkoppla till den 

förgående lektionen, där dem arbetade med ämnesspecifika begrepp som till exempel; bidrag, 

inkomst, utgifter, skatt, försäkring. Det var sista passet innan eleverna fick åka hem för dagen. 

Två utav pojkarna låg med huvudet på bordet och Gunilla sa att det var dags att vakna och att 

dem fick sova snart när dem har kommit hem. Tillsägelsen gav resultat eftersom pojkarna 

med smått gnäll lyfte upp huvudet från bänken. Gunilla fortsatte lektionen med att berätta vad 

eleverna skulle arbeta med under detta lektionstillfälle.  

 

 

                   Bild 1                                  Bild 2                               Bild 3                                          Bild 4 

Eleverna fick uppgiften att skapa ett eget häfte som bestod av fyra avsnitt. Gunilla delade 

även ut en bild på vad familjens pengar gick åt (bild 1), samtidigt som eleverna fick skriva ett 

kort stycke med varför föräldrarna inte kunde köpa allt dem ville. Andra sidan av häftet fick 

eleverna själva planera/skapa sin egen budget (bild 2), samt en kort beskrivning av vad budget 

innebär. Tredje sidan bestod av ”att spara pengar” (bild 3), det vill säga till vad man sparar 

pengar och vad man menar med banklån. Fjärdesidan bestod av ”bidrag och försäkring” (bild 

4), där eleverna fick beskriva vilken typ av bidrag vi har här i Sverige och vad försäkringen är 

till. Uppgiften gick ut på att lära sig hantera sina veckopengar och få kunskap om vad budget, 

bidrag och försäkring innebär. Ett annat syfte var att få kunskap om hur och vad man kan 

spara pengar till och bygga upp en förståelse om vart föräldrarnas pengar går åt.   

 

Gunilla använder en färdig mall på budget. Denna typ av språkutvecklande aktivitet stödjs 

även av Skolverket (2016, s. 6) som menar att ge mallar, modeller och förebilder i 

undervisningen agerar som en annan typ av stöttning, då den konkret tydliggör 
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ämnesinnehållet. Undervisningen fortsatte med att eleverna i par fick arbeta med att fylla i 

luckorna i budgetsmallen. Gunilla fick utan att förenkla språket, konkretisera och modellera 

begreppet inkomst och utgift ytterligare för de som inte riktigt förstod hur man gör en egen 

budget. Gunillas sätt att hantera situationen stödjs även av Cummins (2003) som menar att 

man bör stötta eleverna utan att förenkla ämnesinnehållet.  

 

7.2.2.1. Diskussion  

 

Gunillas avseende med att sysselsätta eleverna fysiskt fick mig att tolka händelsen som ett sätt 

att ge utrymme för ett gott klassrumsklimat, där interaktion och stöttning har en central plats. 

Genom att bygga på elevernas nuvarande kunskaper blev undervisningen mer betydelsefullt. 

Vilket stödjs av Hajer och Meestringa (2014, s. 37) som menar att det behövs aktiviteter som 

knyter ihop nya kunskaper med befintliga kunskaper. Detta kan även enligt Gibbons (2013, s. 

52) ge utrymme för nya insikter och kunskaper som utvecklar ämneskunskapen i parallellt 

med språkutveckling. Gunilla skapar utrymme för att möta ämnesspecifika ord och begrepp 

på olika sätt i både tal och skrift. Vilket stärks av Sellgren (2011, s. 89) som menar att 

utrymme för att möta ämnes språket/skolspråket i olika sammanhang leder till så småningom 

att förstå både innehållet och språket som ämnesinnehållet skapar. 

 

Vid detta lektionstillfälle använde Gunilla, Cummins fyrfältare modell (2003) som redskap. 

Med detta menar Gunilla att uppgiften utmanade eleverna mer kognitivt samtidigt som de fick 

mycket stöd från omgivningen. Eleverna fick på så sätt diskutera och göra muntliga 

redovisningar samtidigt som dem fick en mall till hjälp. När eleverna arbetar under detta fält 

ökar även elevernas kunskapsrelaterade språkbehärskning. Detta stödjs av Axelsson & 

Magnusson (2012, s. 309) som menar att det krävs en särskilt utvecklad undervisning som 

möjliggör skolspråket tillgänglig och effektiv kunskaps- och språkutveckling.  

 

Elevernas fysiska delaktighet uppfattades av mig som en svårighet av denna undervisning. 

Det blev svårt för Gunilla att hinna med alla elever och ge den stöd och stöttning som den 

enskilda eleven behöver. Därmed syns svårigheten med att arbeta språkutvecklande på elever 

som ligger olika i sitt tal och skrivutveckling. Det blir svårt för Gunilla att lägga upp 

undervisningen på en ”lagom” utvecklande nivå så att alla elever utvecklas. Detta syns genom 

att bara titta på elever som väljer att sysselsätta sig med något annat än att sitta och göra 

dagens uppgift. Vissa elever väntade på att Gunilla skulle komma och berätta eller skriva det 

hen ska skriva utan att säga något. Vilket tolkades utifrån mig som att de svaga inte alltid fick 



   

40 

 

möjlighet att utvecklas i varje lektionspass eller att de starka inte utmanades på samma sätt för 

deras fortsatta utveckling. Gunillas lektion påminde mycket om det hon berättade under 

intervjun, där hon beskrev svårigheten att arbeta språkutvecklande när eleverna ligger olika i 

sina kunskap- och språkutveckling. 

 

7.2.3. Observationstillfälle 3 

Det är tisdag morgon, på schemat står det SO och idag är det ämnet samhällskunskap som står 

i centrum. Eleverna i klass 4C kliver in i klassrummet och det är ännu en liten stund kvar till 

att skoldagen ska börja. Några elever går direkt fram till sina platser i rummet och sätter sig 

och läser medan andar står och pratar med varandra i smågrupper. Det är ganska lugnt i 

rummet, men inte helt tyst. Läraren hälsar på barnen och små pratar med några elever. 

Klockan tickar och det blir dags att starta dagens undervisning. På whiteboardtavlan står 

dagens lektioner, raster och övriga händelser uppskrivna och skoldagen börjar med en 

genomgång av vad som ska hända under dagen samt bemötande av frågor från eleverna. Detta 

styrks av Hajer & Meestringa (2014, s. 87) som menar att det blir underlättande för elever om 

lektionsstrukturen står uppskriven på tavlan. Med detta menar Hajer & Meestringa (2014, s. 

87) att elever på så sätt får en överblick av de olika lektionsdelarna och nyckelbegrepp för 

dagen. Även Gibbons (2013, s. 39) bekräftar och resonerar med att gå igenom ett 

ämnesområde kan fungera som en språklig stöttning för eleverna i deras kunskapsutveckling. 

Enligt Axelsson & Magnusson (2012, s. 311) har begreppet stöttning en central roll i 

elevernas språkutveckling och att interaktion med andra är bästa sättet att ge utrymme för 

sådana stöttningar. Läraren berättar i fortsättningen att klassen ska fortsätta att arbeta med 

kunskapsområdet ”Sveriges styrelse” och förklarar att eleverna ska få lära sig mer om hur 

landet som vi lever i styrs och vilka partier vi har samt hur en val i Sverige går till.  

 

Läraren Rasmus berättar också att under dagens lektion ska de påbörja ett grupparbete där 

eleverna ska få tillfälle att diskutera hur och vad barn och vuxna kan vara med och påverka i 

ett samhälle och sin närmiljö. Genom grupparbete styrker Rasmus sitt arbetssätt i förhållande 

till den socialkulturella teorin som menar att språket utvecklas mest i samspel med andra 

individer (Vygotskij, 1999).  Hajer & Meestringa (2014, s. 40) stärker denna resonemang 

genom att resonera med att elever behöver utrymme för att samspela i klassrummet. Eleverna 

får till uppgift att tillsammans fundera över om hur Sverige styrs, vilka som styr Sverige och 

vad dem olika politiska partierna har för roll. Med utgångspunkt i läroplanens 

syftesformulering för samhällskunskapsämnet i mellanstadiet förklarar Rasmus även att alla 
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ska få öva på att söka information om samhället från media, internet och andra källor. Rasmus 

berättar att eleverna ska därmed förstå och använda samhällsvetenskapliga begrepp och att bli 

bättre på att använda, känna till och förstå demokratiska arbetssätt. Läraren Rasmus går 

igenom lektionens praktiska utformning genom att tala om vem som ska arbeta med vem och 

var. Vilket stärks av Hajer & Meestringa (2014, s. 87) som skriver att man bör synliggöra 

lektionsplaneringen på ett sådant sätt att eleverna kan när som helst gå tillbaka och bli påmind 

om planeringen. Detta skrevs upp på tavlan och lektionen fortsatte med att alla elever tog 

fram sina Ipad och satte sig ner i sina grupper. Enligt Hajer & Meestringa (2014, s. 88) ger en 

sådan lektionsplanering i kombination med det läraren tillför och rutiner i klassrummet, en 

komplett arbetsinstruktion för eleverna. 

 

Eleverna i 4C fick som uppgift att sitta i grupper och diskutera som samhällsmedborgare, hur 

barn eller vuxna, kan påverka beslut, vad som är möjligt att påverka och förändra, samt vad 

som inte är det. I uppgiften ingick också att eleverna skulle reflektera kring om det finns något 

som de själva vill förändra i den konkreta ämnesundervisningen vad gäller upplägg och 

genomförande, eller sin närmiljö (samhället). Till sin hjälp hade de ett antal läroböcker, några 

tidningsartiklar samt datorer och internet för att samtidigt erbjudas möjlighet att öva sin 

förmåga att söka information från olika källor i relation till uppgiften. Rasmus hade även 

planerat att grupperna själva ska få bestämma redovisningsform som ett sätt att ge dem 

möjlighet till inflytande när det gäller arbetsformer och, med detta, delaktighet i frågan om 

formatet för ämnes-kunskapsinnehållet. Vilket styrks av Gibbons (2013, s. 52) som menar att 

eleverna ska få möjlighet i interaktion med klasskompisarna bearbeta ämnesinnehållet i grund 

på konkreta sammanhang.  

 

7.2.3.1. Diskussion 

Rasmus visar hänsyn till elevernas språkutveckling genom att planera en undervisning som 

möjliggör diskussion. Han planerar även interaktion i syfte med att utveckla det 

ämnesspecifika språket som eleverna bör lära sig för att uppnå kunskapskraven i slutet av 

årskurs 4. Genom Rasmus arbetssätt lär eleverna ta till sig kunskap på egen hand i grupp, 

vilket tolkades av mig som ett sätt att stötta eleverna i deras utveckling. Däremot kände jag att 

vissa elever som inte vågade ta sig fram i gruppen blev osynliga och grupparbeten blev mer 

roligt för elever som gillade arbeta med kompisarna. Genom att skriva upp lektionens upplägg 

på tavlan stöttade och underlättade han även för eleverna och gav nyckelbegrepp för dagen.  
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7.2.4. Observationstillfälle 4 

Klassrummet är rektangulär med fönster utefter ena långsidan. Längst fram finns en skrivtavla 

och ett blädderblock. Bänkarna är placerade som fem grupp bord med plats för fyra eller fem 

elever. Längst ner i klassrummet finns en anslagstavla, och här har också en bokhörna 

arrangerats. På låga hyllor finns ett stort antal nivågrupperade böcker ordnade i olika boxar: 

kapitelböcker, faktaböcker och bilderböcker. Det finns sittplatser samt två datorer på 

funktionella arbetsbord. Både det traditionella alfabetet och en världskarta är uppsatta i 

klassrummet. Några elever har en mall på multiplikationstabellen som små kort på sina 

arbetsbord. På arbetsbordet har eleverna uppklistrade linjaler, pennor, pennvässare och sudd. 

Hörselkåpor finns att hämta för de som behöver arbeta ostört. I nära anslutning till 

klassrummet ligger ett grupprum. Dagen före klassrumsobservationen träffar jag läraren 

Rasmus för att ta del av hans planering och tankar. Klassen 4B arbetar med ”Sveriges 

styrelse” inom samhällskunskap. Rasmus berättar att dem först ska ha en helklassläsning, där 

både han och eleverna ska läsa högt i läroboken. Han talar även om att ämnesspecifika ord 

och begrepp står till fokus, eftersom eleverna ska därefter få i uppgift att stryka under svåra 

ord och begrepp som de sedan ska slå upp och skriva till en förklaring.  

 

Innan lektionsstart berättar Rasmus till eleverna att läsa dem tre punkterna som står på 

whiteboardtavlan. Dessa tre punkter består av; ett gott klassrumsklimat, räcka upp handen, 

skriva ner minst fem svåra begrepp med förklaring på ordförklaringspappret som eleverna får 

till varje samhällskunskapsundervisning. Rasmus berättar även att han kommer checka av 

dessa punkter efter lektionsslut, så att både han och eleverna är medvetna om de har lyckas 

uppnå målet för dagens undervisning. Lektionen startar med en kort repetition av gårdagens 

lektion. Därefter begär läraren Rasmus eleverna slå upp sidan 58 i deras lärobok. I samband 

med detta visar han även på smartboard nio begrepp som han innan har plockat ut från den 

sidan av läroboken som de ska ha högläsning på. Att ha plockat ut ämnesspecifika begrepp 

innan förstärks av Hajer & Meestringa (2014, s. 20) som menar att det är viktigt att man som 

ämneslärare är väl förbered på att bemöta den språkliga utmaningen som eleverna kan stöta 

på. Eleverna får till uppgift att leta efter dessa ord vid högläsning, stanna upp och förklara för 

kompisarna vad det innebär. Rasmus för även en diskussion av ämnesspecifika ord och 

begrepp i helklass med sina elever. Vilket styrks av den socialkulturella teorin som menar att 

interaktion med andra hjälper oss som individer att uttrycka oss, förstå vår värld och fördjupa 

vår kunskap och förståelse kring ett eller flera saker (Vygotskij, 1999). Även Gibbons (2013, 
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s. 37) stödjer detta och menar att språkutveckling är en process som utvecklas i samspel med 

andra individer.  

 

Läraren Rasmus kopplade varje ord och begrepp i diskussion med eleverna till vardagliga 

sammanhang. Vilket stärks av skolverket (2016, s. 6) som menar att språklig stöttning kan ske 

genom att förklara ett eller flera ord och sedan visa hur den konkret kan användas i ett 

sammanhang. Med detta menar skolverket (2016, s. 6) att eleverna på så sätt tränas att pröva 

och öva på att formulera det de har lärt sig i andra sociala kontexter. Att ägna tid för 

diskussion och förklaring av ämnesspecifika ord och begrepp anses enligt Axelsson & 

Magnusson (2012, s. 312) som en del av stöttning. Vilket Axelsson & Magnusson (2012, s. 

312) menar att genom språklig stöttning av läraren utvecklar eleverna även sin kunskap i dem 

olika ämnesområden. Under flera tillfällen fördes diskussioner kring ämnesspecifika begrepp, 

som till exempel begreppet ”befolkning”. Rasmus förklarade med att säga ” det är antal 

människor som bor i ett område/land (geografisk gräns), då kom en elev och sa ” 

befolkningen i mitt hus är 5 personer”. Läraren bekräftade det genom att säga ” så kan man 

också säga”. Vid en annan situation av diskussion kring ett begrepp berättade även Rasmus att 

det är normalt att tänka fel av betydelsen kring ett begrepp. Genom diskussioner med eleverna 

kom de fram till rätt definition av begreppen. Detta förstärks inom den sociokulturella teorin 

som ser undervisning av lärande som ett samarbete mellan lärarens och elevens aktivt 

deltagande (Vygotskij, 1999). Rasmus arbetssätt styrks även av Liljestrand (2011) som 

beskriver detta som ett sätt att skapa ett gott klassrumsklimat för interaktion.  

 

Läraren Rasmus berömde även eleverna i diskussion med att säga ”bravo”. Vilket kan enligt 

skolverket (2016, s. 7) uppfattas som respons i stunden. Det fördes därmed en del 

diskussioner kring ett begrepp som har två olika betydelser i olika sammanhang. Under detta 

samtal återkopplade läraren Rasmus många gånger till elevernas förkunskaper. Detta stärks av 

Sellgren (2011, s. 91) som menar att elevernas förkunskaper och språkliga erfarenheter ska 

användas som resurs för att berika undervisningen.  

 

Den sista kvarten gick åt till att eleverna antingen individuellt eller i par fick 

uppgift att plocka ut svåra ord och skriva ner förklaring. Målet var att 

förklaringen skulle gå att förstå när en annan kompis läste. Eleverna fick även 

en ordförklarings mall, där de skulle skriva begreppen och förklaringen sidan 

om. Detta arbetssätt stödjs av Hajer & Meestringa (2014, s. 39) som menar att 
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språkproduktion inte enbart handlar om att tala. Att skriva är också ett verktyg för att använda 

och pröva nya begrepp (Hajer & Meestringa, 2014, s. 39). Fördelen med att skriva är att 

resultatet är konkret produkt som stannar kvar på pappret och underlättar när läraren eller en 

annan elev ger feedback. Med detta menar Hajer & Meestringa (2014, s. 40) att skriva och 

skriva om, ensam eller i samarbete, att formulera eller omformulera sig är oerhört främjande 

för såväl språk- som kunskapsutveckling. Sellgren (2011, s. 89) bekräftar denna resonemang 

genom att beskriva hur viktigt det är för eleverna att få möta ämnes språket/ skolspråket på 

olika sätt i tal och skrift. 

 

7.2.4.1. Diskussion 

 

Rasmus undervisning visar att han tar hänsyn till elevernas språkutveckling genom att planera 

in interaktion, där han under detta lektionstillfälle exempelvis möjliggjorde diskussion av 

avancerade ämnesspecifika begrepp och kopplade det till elevernas vardag. Detta kan tolkas 

som att ge utrymme för att träna och öva på använda begreppen i andra sammanhang och 

språkligt stötta eleverna i deras fortsatta utveckling. Han stöttar sina elever genom att 

synliggöra målet på tavlan för denna undervisning så att eleverna är medvetna om vad som 

förväntas av dem att göra under detta lektionstillfälle. Rasmus plockade även ut avancerade 

ämnesspecifika begrepp i syfte med att hjälpa eleverna bemöta den språkliga utmaningen. Jag 

tolkade hans beröm i stunden som ett sätt att stötta elevernas självförtroende. Genom ett 

varierad arbetssätt som att först diskutera och sedan skriva uppfattades från min del som att ge 

möjlighet för eleverna att möta det ämnesspecifika skolspråket på olika sätt i både tal och 

skrift.  

 

Jag uppfattade den begränsade undervisningen som en svårighet med att arbeta 

språkutvecklande i Rasmus lektion. Han anser att det inte finns tillräckligt med tid att stanna 

upp och diskutera alla ämnesspecifika begrepp som dyker upp i läroboken. Elever som 

verkligen behöver tid för det, får egentligen inte mer än det som finns. Vilket styrks av Wedin 

(2008, s. 254) som har kommit fram i sin forskning att eleverna får litet utrymme för egen 

produktion av det komplexa skol- och ämnesspråket.  En annan svårighet var att han inte 

riktigt kunde förutse vilka ord eleverna egentligen inte kan. Rasmus försökte plocka ut ord 

och begrepp innan som han trodde att de inte riktigt kunde, och märkte att begrepp som han 

ansåg de kanske kunna, visade sig att de egentligen inte kan. Rasmus påpekar att detta beror 

även på om eleven får tillfälle att möta det ämnesspecifika språket utanför skolan eller inte. 

Vid sådana tillfällen är elevernas förkunskaper avgörande. I fortsättningen ser man att Rasmus 
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använder sig av bilder för att visualisera och eleverna själva som redskap. Eftersom eleverna 

ligger olika i sin kunskap och språkutveckling och tar till sig kunskap på olika sätt anser 

Rasmus att det är extra viktigt att visualisera. Han använder även eleverna själva som redskap 

i sin undervisning genom att ge utrymme för diskussioner.  

 

8. Slutdiskussion  

Syftet med studien var att undersöka på vilket sätt lärarna i årskurs 4 arbetar språkutvecklande 

inom sin samhällskunskapsundervisning, samt vilket stöd lärarna anser sig behöva och vilka 

svårigheter lärarna kan möta vid ett språkutvecklande arbete. Metodkombinationen visar ett 

relativt samstämmigt resultat, med vissa skillnader gällande hur lärarna väljer att arbeta 

språkutvecklande. Däremot var det svårt att få svar på vilket stöd lärarna anser sig behöva för 

att arbeta språkutvecklande genom enbart observation. Intervjuerna fungerade vid detta 

tillfälle som en kompletterande del, där svaret på frågan blev mer tydligt.  

 

Studien visar att lärarna tar hänsyn till elevernas språkutveckling genom att planera sin 

undervisning efter elevernas språkliga och ämnesmässiga förkunskaper. För elevernas 

fortsatta utveckling visar lärarna genom ett målmedvetet arbete hänsyn till elevernas språkliga 

erfarenheter av det avancerade skolspråket. Vidare visar studien att lärarna planerar in 

aktiviteter som gör eleverna aktiva vid utveckling av skolspråket och ämneskunskaper. 

Utveckling av ämnesspecifika ord och begrepp anges av lärarna som en central del av 

planeringen när det gäller en språkutvecklande samhällskunskapsundervisning. Lärarna 

beskriver att de planerar in språklig stöttning och interaktion i sin undervisning för att 

eleverna ska få goda möjligheter för ämnes -och språkutveckling. Studien visar även att 

lärarna använder olika modeller för att utveckla elevernas språkliga förmågor som krävs för 

att nå kunskapskraven i samhällskunskap.  

 

Observationsundersökningen visar att lärarna tar hänsyn till språket och arbetar efter 

elevernas språkliga kunskaper och förmågor samtidigt som de planerar undervisningar som 

agerar språkutvecklande. Studien visar även att samtliga lärare tar hänsyn till elevernas 

språkliga bakgrund genom att återkoppla till de föregående lektionerna parallellt med att ge 

konkreta exempel från vardagliga kontexter. Svårigheten samstämmer med hur både 

informanterna och de två lärarna som blev observerade arbetade och beskrev 

undervisningssituationen. Den främsta svårigheten var att anpassa undervisningen efter 

elevernas skiftande förmågor som lätt blev osynliga i en stor klass med 23–25 elever. En 
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annan svårighet som lärarna påtalade var att det inte finns tillräckligt med tid för diskussioner 

kring ett eller flera ämnesspecifika ord och begrepp, eftersom lärarna behövde hinna med 

andra delar som de har ställt krav på. Vidare problematiserade lärarna hur svårt det var för 

elever, som ligger olika inom sin kunskaps-och språkutveckling, att utveckla det 

ämnesspecifika språket som består av abstrakta ord och begrepp. Lärarna ansåg fortbildning 

på arbetsplatsen, kollegialt lärande och olika språkutvecklande modeller och redskap som de 

mest behövda stödformerna för deras språkutvecklande ämnesundervisning.  

 

Resultatet av studien har väckte frågor om vilka kunskaper lärarna har om språkutvecklande 

arbete i sitt ämne. Mycket av de tidigare forskning som har presenterats i studien, visar att 

läraren saknar kännedom om sitt ämne och om vilka skriftspråkliga behörigheter som anses 

vara betydelsefulla (Hajer 2015, s. 12). Skolinspektionen (2010, s. 7) beskriver därmed att 

många lärare saknar kunskap om hur man arbetar kunskap- och språkutvecklande. Detta 

stödjs av Magnusson & Axelsson (2012, s. 349) som resonerar kring att språkliga perspektiv 

inte har någon framträdande roll i exempelvis So-ämnena. Däremot motsäger studiens resultat 

delar av den tidigare forskningen som har presenterats. Resultatet kan snarare samstämma 

med Sellgrens (2012) forskning som visade att lärarna var medvetna om språkets 

betydelsefulla roll inom alla ämnesområden. Informanterna beskriver sin syn på 

språkutveckling utifrån den socialkulturella teorin, där tänkande, språk och 

kunskapsutveckling går hand i hand och att det blir värdefullt med interaktion. Lärarna 

beskriver även stöttningens centrala roll i förhållande till elevernas språk- och 

kunskapsutveckling. I likhet med Sellgrens (2012) forskning kan resultatet av denna studie 

tolkas som att lärarna tar hänsyn till elevernas förkunskaper samtidigt som lärarna planerar en 

miljö som möjliggör utveckling av skolspråket. Genom att observera två av de intervjuade 

lärarna fick man även följa upp om lärarna egentligen arbetar så som dem beskriver att de gör. 

Detta resulterade i att de verkligen arbetade på de sättet som dem beskrev. Detta kan på sätt 

och vis ifrågasättas, då det genomfördes en öppen observation, där deltagarna var medvetna 

om observationen. Detta innebär att människors beteende kan ha påverkats av deras vetskap 

om att forskaren är närvarande (Ahrne & Svensson 2015, s. 100). 

 

För att se om språkutvecklande arbetssättet skiljer sig i andra ämnen skulle det ha varit 

intressant att undersöka andra ämnen, dvs hur lärarna väljer att arbeta språkutvecklande och 

vilka svårigheter de stöter under sina arbetsgångar. Att undersöka exempelvis hur 

matematiklärarna väljer att arbeta språkutvecklande skulle ha varit intressant att undersöka. 
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En annan intressant del som man skulle kunna fördjupa sig i, hur läromedel framställs för att 

det ska bli språkutvecklande. Denna studie utgick från ett lärarperspektiv. Därför skulle det 

kunna vara bra i vidare forskning att undersöka samma ämne från ett elevperspektiv. 
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Bilaga 1-Intervjuguide 
 

- Kort information om studiens syfte förmedlas för informanter 

- Forskaren och informanten går igenom de etiska ställningstaganden 

- Tillstånd för inspelning efterfrågas 

 

1. Hur länge har du jobbat som SO-lärare? 

2. Beskriv vad språkutveckling innebär för dig 

3. På vilket sätt tar du hänsyn till elevernas språkliga förkunskaper/bakgrund i din 

planering? 

4. På vilket sätt tar du hänsyn till elevernas språkliga förkunskaper/bakgrund i din 

undervisning? 

5. Hur skulle du beskriva betydelsen av språkutvecklande arbetssätt inom ämnet 

samhällskunskap? 

6. Hur arbetar du språkutvecklande i samhällskunskap? 

7. Har du stött på några svårigheter med att arbeta spårutvecklande inom 

samhällskunskap? 

8. Vad för stöd anser du att man behöver som lärare för att arbeta språkutvecklande? 

 

 

En kort sammanfattning genomförs och bekräftas av informanten. Tackar för 

intervjun! 
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Bilaga 2-Observationsschema 
av samhällskunskapslektionerna 

 

 

 
Datum & tid………………………………………………………………………………………….  

Skola /klass…………………………………………………………………………………………... 

Område som studeras på lektionen………………………………………………………………… 

Antal elever på lektionen……………………………………………………………………………. 

Undervisningen längd………………………………………………………………………….  

På vilket sätt arbetar lärarna språkutvecklande i sin samhällskunskapsundervisning? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Vilka svårigheter stöter lärarna i det språkutvecklande arbetet? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 Vilket stöd anser sig lärarna behöva? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Plats för interaktion? På vilket sätt stöttar läraren sina elever? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 


