
 
 

	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	

	
	
	
	

Språket	är	nyckeln	
En	undersökning	av	lärares	uppfattningar	om	
språkutveckling	i	samhällskunskap	

	

	

	

 

 

 

 

Av: Elin Öhman 

Handledare: Staffan Nilsson 

Södertörns högskola | Institutionen för kultur och lärande 

Grundlärarutbildning med inriktning 4-6 

Självständigt arbete 2 15 hp  

SO | Vårterminen 2017 



 

 
 

Abstract	

English title: The language is the key to knowledge: a study about teachers’ perceptions of 

language development in social studies 

Author: Elin Öhman 

Supervisor: Staffan Nilsson 

The purpose of this study is to examine teachers’ perceptions of language development in 

social studies. Questions that will try to be answered are: How do teachers in social studies 

regarding grades 4-6 account for pupils’ language development in planning, teaching and 

grading? What difficulties do teachers experience while working with language development? 

What kind of support do teachers feel that they need in order to work effectively with 

language development?  

Research has showed that language is our primary tool for learning in all subjects. A language 

developing education is contextual, contains scaffolding and a lot of opportunities for 

interaction. Teachers have an important role to play in creating context that benefits pupils’ 

knowledge, linguistic and personal development. Earlier studies have showed that many 

teachers lack competence in how to work with language and knowledge development.  

This study concludes that teachers take into account pupils’ prior knowledge and that they 

understand the importance of working with different methods based on interaction and 

scaffolding to develop their pupils’ subject and linguistic capability. The main difficulty that 

teachers reported was the difficulty in adapting the education to the pupils’ different abilities. 

They also acknowledged the development of the specialized school language with its abstract 

words as a difficulty. Teachers reported that the best support in this process was collegial 

learning, internal education and language development models/tools. 
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1. Inledning	

Det finns mycket forskning (se t.ex. Cummins 2007 och Gibbons 2013) som pekar på att 

språket är vårt främsta redskap för lärande i alla ämnen. Meningsskapande sker med hjälp av 

både verbala och icke-verbala uttrycksformer, som tal- och skriftspråk, tabeller, gester, bilder, 

musik och dans (Bjar & Liberg 2010 s.18). I föreliggande studie kommer språk och 

språkutveckling att avgränsas till att behandla verbala uttrycksformer, d.v.s. tal- och 

skriftspråksutveckling. I läroplanen för grundskolan fastslås att ”språk, lärande och 

identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva 

ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin 

språkliga förmåga” (Skolverket 2011 s.9). Skolan ska därför ansvara för att alla elever kan 

använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt (Skolverket 2011 

s.13). Det är ett uppdrag för alla lärare i skolan. ”Undervisningen ska anpassas till varje elevs 

förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling 

med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper” 

(Skolverket 2011 s.8). Läraren har en viktig roll när det gäller att skapa sammanhang som 

gynnar elevernas kunskapsmässiga, språkliga och personliga utveckling. 

Idag möter lärare i alla ämnen elever med svenska som förstaspråk, såväl som flerspråkiga 

elever. Axelsson (2016 s.157) menar att ”våra elever för med sig olika erfarenheter, identiteter 

och sätt att skapa mening som gör att lärare inte kan räkna med en gemensam språk- och 

kunskapsbas eller likartade upplevelser av tidigare lärande”. I skolan ska inte det faktum att 

en elev ännu inte kommit så långt i sin andraspråksutveckling tillåtas begränsa lärandet 

(Gibbons 2013 s.197). Axelsson (2016 s.157) fastslår att det är skolans uppdrag att ta till vara 

på elevers språkliga och kulturella kapital och ge dem förfogande till skolans språk, texter och 

kunskap. Stort ansvar vilar på läraren som ”ska organisera och genomföra arbetet så att eleven 

får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling” (Skolverket 2011 s.9). Det innebär att 

alla lärare behöver ta ansvar för att stötta elevernas utveckling av det specifika språk som 

kännetecknar ämnet som läraren undervisar i (Skolverket 2014 s.2). Kunskaper i och om det 

språk som är specifikt för ett ämne är alltså en förutsättning för att eleverna ska kunna tillägna 

sig ämnesinnehållet (Skolverket 2014 s.4). Dock visar forskning att en stor andel lärare saknar 

hög medvetenhet om textbruket inom sina skolämnen och vilken skriftspråklig kompetens 

som anses värdefull (Lindqvist 2014 s.12). Lindqvist (2014 s.12) framhåller att ett flertal 

studier visar att om lärare hade större kompetens i sina ämnens språkliga uttryckssätt, skulle 
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såväl enspråkiga som flerspråkiga elevers språk- och kunskapsutveckling kunna stöttas 

väsentligt. 

I och med detta är det inte längre en fråga om lärare i dagens skola ska stödja alla elevers 

språk- och kunskapsutveckling, men det är fortfarande en fråga om hur man bör gå tillväga. 

Språkinriktad undervisning, även kallat språk- och kunskapsutvecklande undervisning, 

definieras som ”en didaktik där de ämnesmässiga målen och språkfärdighetsmålen är 

explicita. Undervisningen mot dessa mål är kontextrik, full av rika möjligheter till interaktion 

och innehåller språklig stöttning” (Hajer & Meestringa 2014 s.11). Gibbons (2013) menar att 

språkutveckling inte ska ses som ett eget ämne, utan något som ska tas tillvara i alla ämnen 

och situationer för att stärka språket och lärandet. Språk- och kunskapsutvecklande 

undervisning är gynnsam för skolans alla elever, men nödvändig för flerspråkiga elever 

(Skolverket 2012b s.9).  

Gemensamt för styrdokumenten i samtliga skolformer är att de genomsyras av språkets 

betydande roll i lärandeprocessen i skolans alla ämnen. I kursplanerna för de 

samhällsorienterade ämnena framgår det att eleverna ska utveckla olika förmågor som bygger 

på en språklig kompetens. Föreliggande studie har avgränsats till att behandla 

samhällskunskap för årskurs 4-6. Detta då ämnets syftesformulering, förmågor, centrala 

innehåll samt kunskapskrav tydligt visar på språkets centrala roll (se avsnitt 3.2). 

Avgränsningen har dock medfört svårigheter då den forskning som finns syftar till 

språkutveckling i allmänhet eller till samtliga samhällsorienterade ämnen. Avgränsning var 

dock nödvändig då studien genomförs i en för liten omfattning för att kunna säga något om 

samtliga ämnen. 

Internationell forskning pekar på hur viktigt det är att lärare vet hur de ska stödja 

andraspråkselevers språk- och kunskapsutveckling (se t.ex. Cummins 2003 och Gibbons 

2006). Med tanke på att var femte elev i grundskolan numera har en flerspråkig bakgrund, kan 

denna språkliga utmaning kännas mer angelägen än någonsin (Hajer 2015a s.2). Forskning 

har dock visat att trots en ökad språklig mångfald i klassrummet, är en språkutvecklande 

didaktik inte en självklarhet (Hajer 2015 a s.2) Det finns snarare en tendens att välja 

didaktiska lösningar med förenklingar av ämnesinnehållet, exempelvis kortare texter med 

färre ämnesrelaterade ord. Hajer (2015a s.2) framhåller att en sådan trend innebär en 

nedåtgående spiral som leder till ett mer ytligt och knapphändigt innehåll.  
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Den relativt omfattande forskningen om språkutvecklande arbetssätt domineras av ett fokus 

på flerspråkiga elever (se t.ex. Gibbons 2013). Man framhåller dock att svensk didaktisk 

andraspråksforskning om språk och ämne än så länge är rätt blygsam, medan internationella 

språkforskare har kommit längre (Skolverket 2012b s.12).  Föreliggande studie kommer inte 

att göra någon särskiljning mellan elever med svenska som modersmål och flerspråkiga 

elever, då forskning framhåller att språkutveckling är gynnsamt för alla elever (se t.ex. Hajer 

& Meestringa 2014 s.15). Språkets funktion i ämnena innebär att alla lärare har ett språkligt 

ansvar gentemot eleverna. Att integrera språk, stoff och tänkande kräver en systematisk 

planering och uppföljning. Gibbons (2013 s.34) framhåller svårigheten i att många lärare 

aldrig fått någon utbildning i andraspråksutveckling eller möjlighet att förbereda sig för denna 

typ av undervisning. Det är därmed intressant att undersöka vilka svårigheter det finns samt 

vilket stöd lärarna upplever att de behöver för att kunna arbeta språkutvecklande. Den 

viktigaste utgångspunkten och motiveringen för studien är att bidra med kunskap om hur 

lärare kan göra anpassningar för att överkomma de utmaningar som elever ställs inför i 

kontakt med skolans språkanvändning.  

2. Syfte	och	frågeställningar		

Syftet med studien är att undersöka lärares uppfattningar av att arbeta språkutvecklande i 

samhällskunskap för årskurs 4-6 och vilka svårigheter som möjligtvis kan uppstå. För att 

uppnå syftet genomförs en enkätstudie och intervjuer med lärare. Följande frågeställningar 

kommer att besvaras:  

• Hur anser undervisande lärare i samhällskunskap för årskurs 4-6 att de tar hänsyn till 

elevernas språkutveckling vid planering, genomförande och bedömning? 

• Vilka svårigheter upplever lärarna med att arbeta språkutvecklande? 

• Vad anser lärarna att de behöver för stöd för att kunna arbeta språkutvecklande? 

3. Bakgrund	

För att få en förståelse för varför man bör bedriva en språkutvecklande undervisning i alla 

ämnen kommer en bakgrund utifrån språk och lärande samt skolans styrdokument att 

presenteras. Följande avsnitt kommer även att kortfattat redogöra för några centrala begrepp 

inom språkutveckling.  
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3.1	Språk	och	lärande	

Språket är vårt främsta redskap för lärande i alla ämnen, och språket har en betydelsefull roll i 

skapandet av den egna identiteten (Skolverket 2012a s.25). Tankesättet styrks av flera som 

menar att språk, lärande och tänkande hänger ihop. Inom all undervisning utvecklas 

kunskapen via språket (Hajer & Meestringa 2014 s.11). Gibbons (2013 s.184) hävdar att man 

lär sig språk bäst genom att använda det i en mängd olika och naturliga sammanhang och att 

ämnesundervisningen ger utmärkta tillfällen för läraren att fokusera på språket. Man har en 

funktionell syn på språk, dvs. att man ser på språket som ett inlärningsverktyg (Gibbons 2013 

s.163). 

Att behärska språket i olika verksamheter och i undervisningen i olika ämnen innefattar att 

kunna lyssna, tala, läsa och skriva på ett adekvat sätt inom ramen för verksamheten eller 

ämnet (Skolverket 2012a s.25). Språkförmågan kan beskrivas som de olika språkliga 

verksamheter som man kan delta i på ett funktionellt sätt, och att språkutveckling är att 

tillägna sig en allt bredare och djupare repertoar av varierade språkliga verksamheter 

(Skolverket 2012a s.26). Detta kan sammanfattas som att språk- och kunskapsutveckling är 

olika sidor av samma mynt – kunskap utvecklas genom språk och när man lär sig utvecklas 

också språket. 

3.2	Språkutvecklande	arbetssätt	i	de	samhällsorienterade	ämnena	

Gemensamt för styrdokumenten i samtliga skolformer är att de genomsyras av språkets 

betydande roll i lärandeprocessen. Läroplanen har ett språkligt perspektiv i alla ämnen och 

lyfter fram lärarens ansvar att ge eleverna möjlighet att utveckla ämnesspecifikt språk såväl 

som språk i allmänhet. Det är till exempel genom språket vi kommunicerar med andra, 

utvecklar ny kunskap och visar vad vi har lärt oss. Det är även genom språket som vi visar 

vad vi har förstått och vad vi kanske behöver stöd för att komma vidare med (Skolverket 2014 

s.2). Läroplanen ställer höga krav på elevers förmåga att tillägna sig, och själva producera, 

text i olika ämnen. I kursplanerna för de samhällsorienterade ämnena framgår det att eleven 

ska utveckla olika förmågor som bygger på en språklig kompetens. I samhällskunskap ska 

eleverna t.ex. utveckla förmågan att ”analysera samhällsstrukturer med hjälp 

av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller” och ”uttrycka och värdera olika 

ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar 

och olika perspektiv” (Skolverket 2011 s.215-216). I samhällskunskap behöver eleverna lära 

sig att läsa och förstå statistik, analysera bilder, läsa och förstå politiska och ekonomiska 
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texter, lära sig att söka information och lära sig att kritiskt värdera olika ståndpunkter och 

argumentera (Skolverket 2013 s.55). Det är därför mycket viktigt att eleverna under 

samhällskunskapslektionerna får lära sig att uttrycka sig skriftligt och muntligt (Skolverket 

2013 s.55). Det är dessutom ofta genom språkliga uttrycksformer som lärare bedömer 

elevernas kunskaper. Kunskapskraven för samhällskunskap bygger på att eleverna ska kunna 

kommunicera, föra resonemang, förklara, analysera, tolka, värdera, beskriva samband och 

använda ämnesspecifika begrepp. Det ställer krav på lärare, i alla ämnen, att reflektera över 

om man bedömer elevens språkliga utveckling eller elevens ämnes- och kunskapsutveckling. 

Vilket i förlängningen väcker frågor som: går det att separera språk- och ämneskunskaper 

eller behöver man ta hänsyn till båda vid bedömningar? 

I en översikt av perspektiv på flerspråkighet konstaterar Skolverket (2012b s.133) att om 

lärare är medvetna om språkets betydelse för lärandet och har verktyg för att på bästa sätt 

möta elevernas behov, har fler elever möjlighet att nå de kunskapskrav som kursplanerna 

ställer. I ett kommentarmaterial från Skolverket (2012a s.4-5) om språk- och 

kunskapsutveckling hävdar man att ”oavsett var i utbildningssystemet lärare arbetar så har 

hon eller han därmed alltid ett uppdrag att bidra till att ge barnen eller eleverna förutsättningar 

för att utveckla sitt språk så långt det är möjligt”. Av den anledningen finns ett behov av en 

ämnesdidaktik som kan ge elever förutsättningar att utvidga sin språkliga repertoar till att 

även omfatta de samhällsorienterade ämnenas specifika språk. Språkets centrala roll i ämnena 

och i undervisningen är skälet till att elever behöver språkliga nycklar till lärande i geografi, 

historia, religionskunskap och samhällskunskap enligt Hajer (2015a s.1-2). Språkutveckling i 

de samhällsorienterade ämnena är därmed en förutsättning för varje elevs skolframgång 

(Hajer 2015a).  

För att kunna utveckla de förmågor och kunskaper som beskrivs i kursplanerna för de olika 

samhällsorienterade ämnena behöver eleverna ett språk utöver sitt vardagliga, de behöver 

utöka sin språkliga repertoar till att även omfatta ett akademiskt skolspråk/ämnesspråk. Hajer 

(2015b s.1) menar att en sådan språkutveckling hos eleverna kräver ett målmedvetet arbete av 

läraren. Särdragen i en språkinriktad undervisning kan beskrivas som en undervisning som 

inriktar sig på vardagligt och ämnesspecifikt språkbruk (Hajer 2015b s.2). Skolverket har tagit 

fram en modul för att främja elevers lärande i SO och sammanfattar språkinriktad 

undervisning som:  

• ”att begripliggöra nytt ämnesinnehåll genom kontextualisering  
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• att planera för en aktiv språkanvändning i samtalande och skrivande  

•  att ge språklig stöttning i övergången från vardagsspråk till ämnesspråk och att tala 

explicit med eleverna om dessa register” (Hajer 2015b s.2). 

Bjerregaard & Kindenberg (2015 s.42) menar att om eleverna ska kunna samtala, läsa och 

skriva om ämnesinnehållet i SO krävs det att de behärskar skolspråket. En stor svårighet är att 

många av de ord som eleverna möter i SO är att de är abstrakta (Bjerregaard & Kindenberg 

2015 s.43). Dessutom sker en stor del av kunskapsinhämtandet genom läsning av texter. 

Sellgren (2005 s.223) problematiserar hur de förändrade kraven på elevernas läsförmåga som 

inträffar ungefär när de lämnar det tredje skolåret och påbörjar det fjärde har stor betydelse för 

det fortsatta skolarbetet. Från årskurs fyra ska eleverna framförallt läsa för att lära och mycket 

av det underlag för nya kunskaper som barnet nu ska inhämta sker via olika textkällor och 

från olika typer av text (Sellgren 2005 s.223). En viktig faktor som påverkar elevernas 

läsförståelse är storleken på deras ordförråd och hur väl det matchar textens innehåll 

(Bjerregaard & Kindenberg 2015 s.42). Skolspråket är fyllt av utmaningar där olika typer av 

ord och begrepp är en av de främsta (Bjerregaard & Kindenberg 2015 s.42). Bjerregaard & 

Kindenberg (2015) ger förslag på hur läraren kan stötta elevernas utveckling av skolspråket i 

SO- undervisningen genom att sätta upp språkliga mål för ämnesspecifika ord och begrepp, 

språkliga mål för interaktion, språklig mål för läsning och språkliga mål för skrivande.  

Johansson & Sandell Ring (2010 s.45) menar att spännvidden i språkbehärskningen mellan 

eleverna i en klass ofta är stor. Eleverna har olika erfarenheter och har haft olika 

förutsättningar att tillägna sig ett rikt och nyanserat språk vilket enligt Johansson & Sandell 

Ring (2010 s.45) ställer höga krav på lärarens kompetens att anpassa undervisningen efter 

elevernas olika förutsättningar och behov. För att uppnå detta svåra uppdrag behöver läraren 

synliggöra både språket och kunskaperna i ämnet på ett medvetet sätt. I en artikel av 

Skolverket (2014) om språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen beskriver man hur läraren 

behöver använda varierade arbetssätt som tillåter eleverna att vara språkligt aktiva.  Dessutom 

behöver läraren ha kunskaper om ord och begrepp som är centrala och vad som kännetecknar 

ämnestypiska texter när det gäller till exempel texternas syfte, struktur och språkliga drag. 

Läraren behöver alltså vara ämnesspråkligt medveten och kontinuerligt analysera det aktuella 

ämnets språk.  På så sätt ökar lärarens kunskaper om ämnets språk och det blir också möjligt 

att identifiera sådant som rent språkligt kan utgöra hinder för elevernas kunskapsutveckling 

(Skolverket 2014 s.5).  
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3.3	Flerspråkiga	elever	och	skolframgång	

Det finns betydande skillnader i skolresultaten mellan olika elevgrupper i grundskolan. 

Skillnaderna kan förklaras av en rad olika faktorer, där migrationsbakgrund är en faktor som 

har stor betydelse (Skolinspektionen 2010 s.10). Skolinspektionens (2010) granskning 

”Språk- och kunskapsutveckling för barn och elever med annat modersmål än svenska” visar 

att flerspråkiga elever inte får tillräckligt stöd i sin språk- och kunskapsutveckling i skolan. 

Samlingsnamnet flerspråkiga elever används i denna studie för elever som har ett annat 

modersmål än svenska. Enligt rapporten saknar många lärare kompetens om hur man kan 

arbeta språk- och kunskapsutvecklande (Skolinspektionen 2010 s.7). Även om granskningen 

har utgått från de flerspråkiga barnens behov visade den att samma arbetssätt som gagnar 

flerspråkiga barn också skulle gagna alla barn i förskola och skola, oavsett vilka modersmål 

barnen har (Skolinspektionen 2010 s.6).  

Skolinspektionens (2010 s.11) granskning poängterar att en undervisning som innehåller ett 

språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt krävs för att de flerspråkiga eleverna ska ha 

förutsättningar att klara av utmaningen att parallellt utveckla kunskaper i det svenska språket 

och kunskaper i skolans olika ämnen. Det ställer krav på sammanhang där språkutvecklingen 

kopplas till ett för barnet meningsfullt och förståeligt innehåll och att ämnesundervisningen 

knyts samman med elevernas bakgrund och förkunskaper. Att eleverna ges möjlighet att 

aktivt använda språket, muntligt och skriftligt, i olika sammanhang och genom interaktion 

med andra, är också viktiga förutsättningar för språkutvecklingen (Skolinspektionen 2010 

s.11). Dessa förutsättningar är väsentliga för alla barns språk- och kunskapsutveckling, men 

för de flerspråkiga barnen har brister inom detta område större betydelse.  

3.4	Vardagsspråk	och	skolspråk	

Den språkbehärskning som en individ bygger upp kan kategoriseras i två typer enligt 

Axelsson (2010 s.140): 

• Vardagsspråk d.v.s. den språkbehärskning som krävs för att klara vardagliga samtal. 

• Skolspråk d.v.s. den språkbehärskning som krävs för att klara skolans ämnen.    

Det är i vardagsspråket som barnets språkutveckling börjar (Axelsson 2016 s.161). 

Vardagsspråket beskrivs som kontextbundet och personligt. Vartefter utvecklas barnets 

språkliga förmåga till ett mer kontextreducerat, opersonligt, tekniskt och objektivt språk. 

Barnet börjar utveckla det mer formella och skriftspråksnära skolspråket.  Skolspråket 
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definieras som förmågan att använda ”språk på en abstrakt nivå för att få och bearbeta ny 

kunskap i skolsammanhang” (Hajer & Meestringa 2014 s.32). Det finns inga gränser mellan 

vardagsspråk och skolspråk, utan skillnaderna bör ses som gradvisa och tillsammans utgöra 

ett kontinuum (Axelsson 2016 s.161, Hajer & Meestringa 2014 s.32). Till skillnad från 

vardagsspråket, som ofta plockas upp omedvetet av barnet, måste skolspråket läras med 

stöttning från omgivningen. Det mer abstrakta, specialiserade och ofta skriftspråkiga 

skolspråket är ingens modersmål, utan måste läras av alla. Axelsson (2016 s.159) menar att 

utgångspunkten för denna utveckling varierar beroende på varje barns avstånd mellan 

vardags- och skolspråket. För de elever som inte möter detta språk och språkbruk utanför 

skoltid kan undervisning som tar hänsyn till språket vara avgörande för fortsatt lärande. 

Barnen för med sig olika erfarenheter och lärare kan inte räkna med en gemensam språk- och 

kunskapsbas. En andraspråkselev lär sig oftast att använda språket i vardagssituationer inom 

ett till två år. För att utveckla ett kunskapsrelaterat skolspråk tar det dock cirka fem till sju år 

för en andraspråkselev att komma i nivå med elev som har majoritetsspråket som modersmål 

(Gibbons 2013 s.32). Det är därför skolans uppgift att vidareutveckla barns språk och 

kunskaper så att de också innefattar skolspråket och skolkunskaperna (Axelsson 2016 s.157). 

Lindberg (2007 s.79) menar att även om det är problematiskt, är det en av skolans viktigaste 

uppgifter att bygga broar mellan vardagskunskaper och skolkunskaper samt mellan 

vardagsspråk och skolspråk. Uppdraget hänvisas till lärarna som ska stötta sina elever så att 

de lyckas ta steget till det avancerade skolspråk som krävs för lyckade studieresultat (Hajer & 

Meestringa 2014 s.14).  

4. Teori	

Föreliggande studie grundas på ett sociokulturellt perspektiv, vilket innebär att man ser på 

lärande som en i huvudsak kollaborativ och social process där både lärare och elever är 

delaktiga. Med ett sociokulturellt perspektiv hävdar man att språkutveckling inte är en lineär 

process, utan att språk utvecklas när man möter det i en mängd olika sammanhang (Gibbons 

2013 s.44). Till teorin förknippas även begreppet stöttning, vilket i förhållande till skolan 

syftar till en tillfällig, men nödvändig hjälp, som läraren ger för att eleverna framgångsrikt ska 

kunna utföra sina uppgifter (Gibbons 2013 s.39). Vidare i avsnittet redogörs för olika synsätt 

på begreppet språkutveckling. Resultatet av studien kommer i senare kapitel att analyseras 

och diskuteras utifrån den teori och de teoretiska begrepp som har lyfts fram.  
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4.1	Sociokulturellt	perspektiv	på	lärande	

Den sociokulturella teorin ser mänsklig utveckling som en social företeelse (Gibbons 2013 

s.36). Genom att tillägna oss resurser för att tänka och utföra praktiska projekt, i interaktion 

med andra människor, kan vi tillägna oss kunskap (Säljö 2000). Utvecklingen kan därför 

beskrivas som resultatet av individens sociala, historiska och kulturella erfarenheter (Gibbons 

2013 s.36). Gibbons (2013 s.36) menar att språkutveckling, och hur skickliga vi blir på att 

använda språket i olika sammanhang, därmed handlar om vilka sociala sammanhang och 

situationer vi befunnit oss i.  

Säljö (2000) menar att den sociokulturella teorin utgår från att språk har en viktig betydelse 

för lärande och utveckling. Språket ses som en unik och oändligt rik komponent för att skapa 

och kommunicera kunskap. Den huvudsakliga utgångspunkten för lärande är det 

ofrånkomliga sambandet mellan språk, tanke och social kontext (Säljö 2000). Språket går 

hand i hand med kunskapsutvecklingen och det utvecklas i samspel med andra individer 

(Bråten 1998 s.83). Språkutveckling är en process som är socialt inbäddad. Gibbons (2013 

s.37) menar att interaktion med andra människor är nödvändig för språkutvecklingen. 

Begreppet social interaktion, som förekommer inom teorin, betonar att språket ska användas i 

ett socialt sammanhang och att klassrummet ska präglas av dialog, delaktighet och samarbete 

(Lundahl 2012 s.135).  

Grunden för ett barns utveckling är inrymd i det som Vygotsky benämner som zonen för 

närmaste utveckling, även kallat den proximala utvecklingszonen. Den syftar på avståndet 

mellan det ett barn kan göra utan hjälp och det barnet kan göra med hjälp av en mer erfaren 

person (Gibbons 2013 s.36). Ett framgångsrikt samspel med en stöttande partner hjälper 

barnen att komma längre än de hade gjort på egen hand. Syftet med den typen av lärande är 

att barnen ska lära sig hur de ska tänka och inte bara vad de ska tänka. Detta för att kunna 

använda kunskapen i andra sammanhang (Gibbons 2013 s.37). Detta synsätt kommer till 

uttryck i läroplanens mål och riktlinjer. Gibbons (2013 s.37) framhåller att läraren förväntas 

organisera och genomföra arbetet så att eleverna utvecklas efter sina förutsättningar och 

samtidigt stimuleras att utveckla och använda hela sin förmåga.  

Det sociokulturella synsättet på lärande ser både lärare och elever som aktiva deltagare och 

lärandet beskrivs som ett samarbete mellan individer (Gibbons 2013 s.39). Kunskap 

konstrueras i sociala sammanhang med betoning på deltagande och samarbete (Lundahl 

2012). Även om teorin betonar samarbete, vilar ett stort ansvar på lärarna. Läraren behöver 
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bygga vidare på den kunskapsgrund som eleverna har och stötta dem så att de kan gå vidare 

(Gibbons 2013 s.44). Stöttningen har en avgörande betydelse för att eleverna ska lyckas.  

4.2	Stöttning	

Stöttning (scaffolding) innebär att man tillfälligt ger det stöd som behövs för att eleverna så 

småningom ska kunna utföra samma uppgift utan hjälp. I klassrummet syftar det till en 

tillfällig, men nödvändig hjälp, som läraren ger för att eleverna framgångsrikt ska kunna 

utföra sina uppgifter (Gibbons 2013 s.39). Gibbons (2013 s.41) menar att eleverna i 

möjligaste mån måste ställas inför autentiska och kognitivt utmanande uppgifter samt att det 

är typen av stöd som är avgörande för om lärande sker. Stöttning är dock inte vilket stöd som 

helst utan hjälp som leder eleverna mot nya färdigheter, nya begrep eller nya nivåer av 

förståelse (Gibbons 2013 s.39). För att förstå hur läraren bäst ska stötta, kan det till exempel 

handla om att reflektera kring följande frågor: Hur blir det skolrelaterade språket tillgängligt 

för eleverna? Vad kan eleven redan och hur kan läraren stimulera vidare utveckling? (Hajer & 

Meestringa 2014).  

Stöttning är centralt inom språkutveckling då den kategoriseras som en av tre byggstenar i en 

språk- och kunskapsutvecklande undervisning (Bringéus & Kouns 2016 s.6). De andra 

delarna handlar om språklig interaktion och kontextualisering. Begreppet stöttning definieras 

som framåtsyftande, vilket innebär att insatsen ska bidra till att eleven kan använda 

kunskapen, färdigheten och förmågan i nya sammanhang. Därför syftar stöttning även till 

ökad självständighet för att kunna agera utan stöd, något som stärker elevens motivation 

(Bringéus & Kouns 2016 s.7). Stöttning är alltid kopplad till elevers lärande och kan 

förmedlas på två olika sätt. Antingen kan den vara planerad i förväg genom att läraren 

förutser elevernas behov. Stöttning kan även vara utformad som respons på vad som sker i 

stunden, vilket kan liknas med ett formativt förhållningssätt (Bringéus & Kouns 2016 s.6).   

Stöttning är nödvändigt för att undvika förenkling av ämnesinnehållet och förmågorna 

(Gibbons 2013 s.40, Bringéus & Kouns 2016 s.6). Bringéus & Kouns (2016 s.6) menar att 

stöttning är den insats som måste till, om eleverna ska kunna uppfylla de högt ställda 

kunskapskraven och utveckla förmågor, färdigheter och kunskaper till fullo. Alternativet är att 

förenkla ämnesinnehållet i undervisningen.  Dock skulle upprepade förenklingar kunna ge 

upphov till en nedåtgående spiral med en kursplan med urvattnat innehåll (Gibbons 3013 s.40, 

Bringéus & Kouns 2016 s.7). Stöttning skulle därmed på motsvarande sätt kunna bidra till en 
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uppåtgående spiral vad gäller elevers språk- och kunskapsutveckling (Bringéus & Kouns 2016 

s.7).  

Gibbons (2013 s.197) sammanfattar stöttning som det som gör det möjligt för lärare att 

upprätthålla höga förväntningar på eleverna och inte acceptera att vissa elever erbjuds ett 

urvattnat ämnesinnehåll. Stöttningen förutsätter tre grundprinciper. Den första är att man 

bygger vidare på det som eleverna har med sig till skolan: språk, kultur, förståelse och 

erfarenheter. Den andra är att man ger det typ av stöd som svarar mot de behov som eleverna 

har för att utvecklas språkligt och uppnå de krav som läroplanen ställer. Stödet ska göra det 

möjligt att lära sig i, och genom, samarbete med lärare och andra elever. Den tredje principen 

är viljan att låta eleverna ”överta” ansvaret för att använda de nyförvärvade kunskaperna 

självständigt, i nya sammanhang och i egna syften (Gibbons 2013 s.198).  

4.3	Olika	teorier	om	språkutveckling	

Språkdidaktisk forskning visar att språkinlärningen inte behöver begränsas till 

språklektionerna, utan att andra skolämnen erbjuder fantastiska möjligheter till detta (Hajer & 

Meestringa 2014 s.17). Hajer & Meestringa (2014 s.17) drar resonemanget till sin spets och 

menar att språk och ämnesinnehåll omöjligen kan skiljas åt utan att de måste byggas upp 

parallellt inom alla skolämnen. Detta resonemang styrks även av Gibbons (2013 s.175) som 

menar att man med ett integrerat arbetssätt har en funktionell syn på språk och därmed inte 

skiljer på språk och innehåll. Språkinriktad undervisning fokuserar alltså både på 

ämnesinnehållet och på språkfärdigheten som krävs. Enligt den här teorin är den 

språkinriktade undervisningens tre viktigaste förutsättningar kontextrikedom, många 

möjligheter till interaktion samt tillgång till nödvändig språklig stöttning (Hajer & Meestringa 

2014 s.17). Här presenteras en översikt över vad som kännetecknar en språkinriktad 

undervisning (Hajer & Meestringa 2014 s.58): 

Tabell 1: Språkinriktad undervisning 

Språkinriktad undervisning innehåller 
mycket interaktion, är kontextrik med 
språklig stöttning. 

Kännetecken på en språkinriktad 
undervisning. 

 
Att lära i interaktion 
 

I naturliga samtal, uppmärksamma elevers 
olika sätt att lära, variation av uppgifter, 
samarbete. 

 
Att lära med språklig stöttning 
 

Demonstrera, visa, ge exempel, ge stöd till 
uppgifter och texter, ta reda på hur elever 
uppfattat begrepp och ge feedback. 

 Vardagliga och ämnesspecifika 
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Att lära i kontext 
 

förkunskaper, variera texttyper och media, 
tillföra vardagskunskaper.  

Inom språkdidaktiken anser man att språkundervisningen blir mer effektiv när eleverna får 

möta ett meningsfullt språk, d.v.s. att språk lärs in bäst när det används i naturliga 

sammanhang. Att integrera språk- och ämnesundervisningen ses därmed som ett sätt som 

främjar språkutvecklingen (Gibbons 2013 s.174). Gibbons (2013 s.185) språk- och 

ämnesintegrerade arbetssätt bygger på tre, med varandra sammanhängande, avgörande 

områden för andraspråkselevers språkliga och kognitiva utveckling (Gibbons 2013 s.185): 

• Fokus på innehåll. Inflödet av språk, d.v.s. det som eleverna lyssnar på eller läser 

måste vara begripligt. 

• Fokus på språk. Eleverna utvecklar en medvetenhet om språkets funktion och form, 

och förmåga att kritiskt analysera dessa.  

• Fokus på språkanvändning. Eleverna använder språket för att dra nytta av det som 

lärts in genom att generera ny kunskap.  

Gibbons (2013 s.186) framhåller att viktigt för vart och ett av dessa områden, är insikten om 

att interaktionen mellan lärare och elever är avgörande för inlärningen. Lärandet ses som en 

kollaborativ och social process där både lärare och elever är delaktiga. Läraren har ansvaret 

att bygga vidare på elevernas kunskapsgrund och stötta dem så att de kan gå vidare (Gibbons 

2013 s.44). 

Bjerregaard & Kindenberg (2015 s.7) menar att ju mer lärare förenklar språk, desto mindre 

kunskap och språk lär sig eleverna, vilket leder till en nedåtgående spiral där lärarna måste 

förenkla ännu mer. För att förhindra det har Bjerregaard & Kindenberg (2015 s.8-24) utifrån 

forskningsbaserade teorier om lärande och språk, tagit fram sex utgångspunkter för SO-

undervisning som parallellt fokuserar på språk- och kunskapsutveckling. Utgångspunkt ett 

handlar om att ha höga förväntningar. De förväntningar som lärarna har på eleverna påverkar 

både undervisningen och hur väl eleverna lyckas (Bjerregaard & Kindenberg 2015 s.8). Även 

förväntningarna som lärarna har på sig själva och att de kan göra skillnad genom sin 

undervisning är avgörande för att eleverna ska lyckas. Utgångspunkt två är stöttning. För att 

de höga förväntningarna ska vara realistiska, krävs det att eleverna får mycket stöttning. 

Stöttning är tillfällig, framåtsyftande och sätter fokus på strategier genom att visa hur eleverna 

ska göra. Inom stöttningen ingår det att modellera strategierna för eleverna, vilket innebär att 

synliggöra både tankeprocessen och produkten. Läraren ska diskutera strategiernas syfte samt 
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när och hur de kan användas i andra sammanhang (Bjerregaard & Kindenberg 2015 s.12). 

Utgångspunkt tre innebär att det ska förekomma alignment, d.v.s. en samstämmighet mellan 

målet, undervisningen och bedömningsuppgiften. Det ska vara tydligt för eleverna vad målet 

för ett arbetsområde är, och på vilket sätt läraren kommer att bedöma om eleverna uppnått 

målet. Undervisningen ska därmed träna det som eleverna behöver kunna för att nå målet. 

Utgångspunkt fyra är språkliga mål, vilket innebär att läraren behöver synliggöra språket i 

ämnet. Det är viktigt för att inse att det ibland kan vara just språket som är utmaningen – eller 

nyckeln för att lyckas (Bjerregaard & Kindenberg 2015 s.15). Genom att formulera språkliga 

mål kan läraren förtydliga de språkliga aspekterna i ämnesmålen, undervisningen och 

kunskapskraven.  

En viktig utgångspunkt för lärande handlar om förkunskaper, vilket är utgångspunkt fem. 

Förkunskaper inkluderar både ämneskunskaper såväl som en djupare förståelse för 

ämnesområdet. Genom att synliggöra elevernas förkunskaper blir lärarna medvetna om vad de 

redan vet och förstår, och vad de inte känner till. Bjerregaard & Kindenberg (2015 s.21) 

menar att läraren behöver ”aktivera” elevernas förkunskaper genom att söka kopplingar 

mellan elevernas konkreta erfarenheter och det abstrakta ämnesinnehållet. Förkunskaper 

inkluderar även språket där lärarna behöver ta reda på vilka språkkunskaper eleverna har idag 

och om de räcker för att uttrycka ämneskunskaperna. Med hjälp av skolspråket kan eleverna 

utveckla och fördjupa sina ämneskunskaper. Det krävs en medvetenhet för att utveckla 

elevernas skolspråk, som ska fungera som ett avancerat tankeredskap.  Den sjätte, och sista, 

utgångspunkten för en språkutvecklande SO- undervisning är interaktion och elevaktivitet. 

Bjerregaard & Kindenberg (2015 s.23) menar att utgångspunkten bygger på den rika 

förekomsten av resonemang i Lgr11 som talar för en kunskapssyn där man ser lärandet som 

något som sker i interaktion med andra. Läraren behöver skapa förutsättningar för en 

interaktionsrik och elevaktiv undervisning. Genom att ge eleverna rika möjligheter till att 

samtala, samarbeta, skriva och bearbeta stoffet utvecklas både ämneskunskaperna och 

skolspråket (Bjerregaard & Kindenberg 2015 s.25). Bjerregaard & Kindenberg (2015 s.24) 

påvisar att dessa utgångspunkter är viktiga för alla elevers lärande och direkt avgörande för 

flerspråkiga elever.  

4.4	Teorireflektion		

Begrepp som kan knytas till sociokulturella perspektiv har haft stor genomslagskraft i Sverige 

när det gäller synen på lärande, språk och språkutveckling (Wedin 2017 s.41, Skolverket 



 

14 
 

2012b s.29). Inom barnspråksforskningen riktade man under 1990-talet fokus på interaktion 

och barnets egna språkliga aktivitet. Wedin (2017 s.36) menar att man kallar ibland kallar det 

för språksocialisering, d.v.s. att barn lär sig språk genom social samvaro och interaktion. Det 

sociokulturella perspektivet har en syn på språk där barnet är aktivt skapande av sitt eget 

språk i samspel med sin omgivning. Språket utvecklas genom aktivt deltagande i de sociala 

sammanhang man ingår i och ju fler olika sammanhang man är språkligt aktiv i, desto större 

språklig repertoar utvecklar man (Skolverket 2012b s.22).  

Vygotskij menade att barn utvecklar sociala och kognitiva färdigheter genom att delta i 

strukturerat samarbete och interaktion med mer mogna individer (Wedin 2017 s.40). Med 

utgångspunkt i zonen för närmaste utveckling utvecklades begreppet stöttning. Många 

språkforskare har byggt vidare på teorierna om språklig stöttning och det har fått ett särskilt 

stort genomslag inom andraspråksforskningen där stöttningen framhålls som viktig för att 

stimulera barnens språkutveckling (Wedin 2017 s.40).  

De teorier som har lyfts fram om språkutveckling har en stark koppling till det sociokulturella 

perspektivet på lärande och betydelsen av språklig stöttning. De tre områden inom språk- och 

ämnesintegrerade arbetssätt som anses avgörande för andraspråkselevers språkliga och 

kognitiva utveckling utgår samtliga från den sociokulturella synen på lärande där 

interaktionen är avgörande för inlärningen (Gibbons 2013 s.186). Vidare märker man spår av 

tankesättet att språk, tänkande och kunskapsutveckling går hand i hand, och att språket har en 

avgörande betydelse för kunskapsutvecklingen, i våra styrdokument (Skolverket 2012b s.29). 

Styrdokumenten betonar att kunskap konstrueras språkligt och att språk fyller olika funktioner 

i olika sammanhang, så också i olika skolämnen. Vilket kan sammanfattas i att alla lärare bär 

ansvaret för elevernas språkutveckling (Skolverket 2012b s.29).  

Som jag har lyft fram finns det flera fördelar med att applicera presenterade teorier på studien. 

Övervägande del av de teorier och den forskning som presenteras grundar sig på ett 

sociokulturellt perspektiv på lärande. Dessutom utgår forskningsfrågorna från en syn på hur 

läraren kan stötta elevernas språkutveckling vid planering, undervisning och bedömning. 

Dock är språkutveckling ett ytterst komplext och mångfasetterat fenomen (Abrahamsson 2009 

s.11). Då föreliggande studie genomförs i relativt liten omfattning kan man inte presentera 

allt, utan behöver avgränsa vad som ska lyftas fram. Den systemisk-funktionella lingvistiken 

ser all språkanvändning som funktionell utifrån det syfte man har med kommunikationen och 

att språket alltid används i en specifik kontext. Den teorin hade med fördel kunnat appliceras 
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på studien då den ofta förekommer i forskningssammanhang om språkutveckling. 

Sammanfattningsvis finns det flera teorier som hade kunnat fördjupa studien ytterligare.  

5. Tidigare	forskning	

I följande avsnitt ges en kort överblick av tidigare forskning i relation till språk, flerspråkighet 

och språkutveckling. Forskning om språkutveckling kommer även att sättas i relation till 

tidigare studier om samhällskunskapsdidaktik.  

Under 1990-talet kom andraspråksdidaktisk forskning fram till att elevers språkutveckling 

gynnades av ett aktivt deltagande i ämnesundervisning på målspråket. En av de 

språkutvecklande faktorerna ansågs vara det meningsfulla sammanhang som ämnesinnehållet 

utgjorde (Hajer 2015a). En ytterligare huvudaspekt som framkom i andraspråksforskningen 

var sambanden mellan språkkunskap och språkanvändning (Hammarberg 2006 s.36). Det 

innebär att språkets användning i konkreta situationer har en primär betydelse för hur språk 

behärskas, varierar och utvecklas. Språket har därmed en roll som ett kommunikativt redskap 

(Hammarberg 2006 .36). Interaktionens roll för språkutvecklingen baserades på 

sociokulturella teorier om lärande och växte fram i andraspråksforskningen under slutet av 

1900-talet (Hammarberg 2006 s.65). Forskningen har fokuserat på dialogen som en 

kollaborativ och språkutvecklande process där ett viktigt konstruktivt inslag i interaktionen är 

den språkliga stöttningen från en mer erfaren person (Hammarberg 2004 s.65).  

Forskning har även visat att en ämnesspecifik och språkutvecklande undervisning är 

kontextrik och innehåller språklig stöttning och mycket interaktion (Gibbons 2013, Hajer & 

Meestringa 2010). Det som forskning funnit gynnsamt för flerspråkiga elever har sedan 

kommit att tillämpas för ett språkligt perspektiv på all ämnesundervisning. Anledningen till 

denna påverkan på didaktiken är alla elevers behov av att få delta språkligt i undervisningen 

för att kunna utveckla kunskaper och förmågor i de olika ämnena (Hajer 2015a).  

5.1	Flerspråkiga	elever	och	språkliga	krav	i	samhällskunskap	

I en forskningsöversikt av Vetenskapsrådet (2012) har man sammanställt hur flerspråkighet 

under de senaste 40 åren har utvecklats till ett omfattande forskningsfält. I del tre ger 

Axelsson & Magnusson (2012 s.247) en översikt över forskning om flerspråkighet och 

kunskapsutveckling under skolåren utifrån både svensk och internationell forskning från 

Nordamerika, Australien och övriga Europa. Forskningen har under senare år inriktats på att 

se utbildningen i ett helhetsperspektiv för att möjliggöra studier av flerspråkiga elevers 
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språkutveckling och skolframgång i ett sammanhang. Forskningen visar att flerspråkigheten 

måste integreras som en naturlig del i skolans vardag. Skolans verksamheter omkring språk 

behöver generellt få en vidgad och mer övergripande organisation som inkluderar alla elever 

(Axelsson & Magnusson 2012). 

Axelsson & Magnusson (2012 s.308) menar att språk- och ämnesinlärning i stor utsträckning 

är oskiljaktiga. En central fråga är därför hur undervisningen bäst kan bedrivas så att 

andraspråkselevernas utveckling av språk och ämnesinnehåll blir så effektiv som möjligt. 

Vidare menar Axelsson & Magnusson (2012 s.308) att eftersom språket i ett reguljärt SO-

klassrum ofta ligger över andraspråkselevers nivå räcker det inte med att bara låta 

andraspråkselever följa undervisningen och förvänta sig att ämnesspråket kommer naturligt. 

Axelsson & Magnusson (2012 s.309) refererar till studier av Thomas & Collier (1997, 2002) 

som visat att andraspråksutveckling i sig gynnas av att innehållet i undervisningen är 

intellektuellt utmanande och ämnesrelaterat.  Det krävs därför en särskilt utvecklad 

undervisning för att möjliggöra en effektiv språk- och kunskapsutveckling och göra 

skolspråket tillgängligt (Axelsson & Magnusson 2012 s.309). 

Lindqvist (2014) licentiatuppsats bygger på två fallstudier som undersöker de språkliga krav 

och erbjudanden som två flerspråkiga elever möter i skolämnena slöjd och samhällskunskap i 

årskurs 9. Studiens resultat visar att litteracitetspraktikerna i såväl slöjd som samhällskunskap 

kan beskrivas som enspråkiga. Studiens resultat ligger i linje med andra studier som visat att 

elevers flerspråkiga resurser sällan tas tillvara i skolan och att normen i skolan är enspråkighet 

(Lindqvist 2014 s.115). Vilket i förlängningen överensstämmer med tidigare forskning som 

Lindqvist (2014) lyft fram som visat att lärare undervisar en- och flerspråkiga elever på 

samma sätt.  

I intervjuer med både enspråkiga och flerspråkiga elever om språket i samhällskunskap 

framkommer det att elevernas uppfattningar om huruvida språket är lätt eller svårt varierar 

stort (Lindqvist 2014 s.110). Eleverna var dock överens om att det viktigaste var att låta som 

någon som kan det man håller på med, d.v.s. att kunna ämnesspråket i alla de språk som man 

använder och ser som en del av sig själv (Lindqvist 2014 s.110).  

5.2	Språkutvecklande	undervisning	

Axelsson & Magnusson (2012 s.311) framhåller språkforskningens utveckling från en formell 

inriktning till en kommunikativ, där innehållet blir centralt med krav på relevans och 



 

17 
 

autenticitet, och inläraren intar en aktiv roll vars intressen och behov är utgångspunkt för 

undervisningen. Den kommunikativa undervisningen har fokus på interaktion som innefattar 

begreppet stöttning. Axelsson & Magnusson (2012 s.311) framhåller att teorierna om 

stöttning ofta är inspirerade av barnspråksforskning som visat hur barnets språkutveckling 

stöds av vuxna i interaktion. Men argument för interaktion och språklig bearbetning gäller 

inte bara språkutveckling utan är också kunskapsrelaterade, då inte bara språkutveckling utan 

också lärande, stöttas av språklig bearbetning av ett stoff (Axelsson & Magnusson 2012 

s.312). 

I Sellgrens (2011) licentiatuppsats undersöks det klassrumsarbete som sker i en flerspråkig 

elevgrupp i år 6 där SO-undervisningen är genrebaserad. Studiens syfte var att ta reda på hur 

eleverna tar sig an den dubbla uppgiften att både lära sig den förklarande genren och att lära 

sig ämnesinnehållet genom sitt arbete med genren. Studien fokuserade på elevernas 

deltagande i muntlig interaktion och skrivande av text (Sellgren 2011 s.7). Resultaten visar att 

eleverna rör sig i ett mer vardagligt/konkret språkligt register när de förklarar och diskuterar 

förlopp och skeenden i muntlig interaktion i grupper, för att sedan i den skrivna texten 

använda sig mer av ett mer abstrakt/tekniskt skolspråk. Studien visade även exempel på att 

eleverna ändrade språklig nivå på varandras yttranden genom att omformulera dem till ett mer 

abstrakt/tekniskt språkbruk. Sellgren (2011 s.86) framhåller betydelsen av interaktionen i 

smågrupperna där eleverna fick möjlighet att tillsammans nå fram till både betydelse och 

språkliga uttryckssätt för det som ska förklaras. Vidare menar Sellgren (2011) att det för 

många elever, och främst för andraspråkselever, är möjligheten att få ägna sig åt att processa 

ämnesinnehåll och ämnesspecifikt språk som är en förutsättning för att kunna skriva text med 

ett mer abstrakt/tekniskt språkbruk. Sellgren (2011 s.89) menar att när eleverna lär sig nytt 

ämnesstoff är det av stor vikt att de får möta det på olika sätt i tal och skrift, för att få 

möjlighet att bearbeta och förstå både innehåll och språket som konstruerar ämnesinnehållet. 

Sellgrens (2011) resultat överensstämmer med Axelsson & Magnusson (2012 s.312) 

forskningsöversikt som framhäver att kunskap befästs och problematiseras genom att 

behandlas i olika uttryckssätt, som olika typer av interaktion eller skrivande.  

En intressant slutsats i Sellgrens (2011) studie var att det inte med nödvändighet var en dubbel 

uppgift för eleverna att lära sig både genren och ämnesinnehållet. Dock uppkom frågor från 

lärare om tid rörande undervisningsupplägg. Sellgren (2011) fastslår att det inte är någon 

tvekan på att en undervisning som har fokus på både språkliga aspekter och ämnesinnehåll är 

mer tidskrävande. Sellgren (2011 s.91-92) menar att det är en nödvändig, men dubbel, uppgift 
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för lärarna som måste synliggöra språkliga aspekter, successivt stödja det språk som krävs för 

att förstå och skapa motivation och engagemang för att lära både ämneskunskaper och 

ämnesspråk.  

5.3	Klassrumsinteraktion	

I en artikel av Wedin (2008) analyseras språkmönster i helklassundervisningen i en årskurs 3. 

Studien har ett fokus på andraspråkselever.  Wedin (2008 s.241) argumenterar för 

monologens (när läraren eller en elev uttrycker en längre sammanhängande tanke) betydelse 

för elevernas språkutveckling samt för att mer kunskap behövs om den språkverklighet som 

andraspråkseleverna befinner sig i, i synnerhet vad gäller helklassinteraktion. Resultaten 

visade att läraren i detta fall använde sig av tydlighet och ett varierat språk, vilket är positivt 

för andraspråkseleverna. Dock gavs eleverna lite utrymme för egen produktion av krävande 

språk, vilket enligt Wedin (2008) är viktigt för alla elevers språkutveckling, inte minst 

andraspråkseleverna. Wedin (2008 s.254) framhåller att med tanke på monologens betydelse 

som brygga mellan vardagligt språk och det akademiska skolspråket, är det betydelsefullt att 

eleverna även erbjuds tillfällen att själva uttrycka längre tankar. Särskilt viktigt är det för de 

andraspråkselever som inte möter denna typ av språkligt register utanför skolan. 

Wedin (2008 s.254) jämför sin studie med andra internationella studier och kommer till 

slutsatsen att lärarna internationellt har visat tydligare medvetenhet om språkets betydelse för 

undervisningen. Wedin (2008) menar att internationella studier av interaktionsmönster har 

visat ett tydligare samband mellan konstruktion av språk och konstruktion av kunskap. I de 

internationella studierna medverkade lärare som hade utbildning om språkets betydelse och de 

undervisningssekvenser som ingick hade en mer dialogisk karaktär. I de studierna förekom 

även tydligare ämnesinriktad undervisning än vad som har varit fallet i Wedins studie (2008 

s.254). Slutligen framhåller Wedin (2008 s.255) att mer kunskap om klassrumsinteraktion 

behöver skapas för att kunna tillhandahålla de möjligheter till stöttning av andraspråkselevers 

språkutveckling som utveckling av interaktionsmönster i helklassundervisning kan erbjuda.  

5.4	Utveckling	av	skolspråk	

Axelsson och Magnusson (2012) hänvisar till flera studier (Cummins 2003, Thomas & Collier 

1997, 2002) som konstaterat att andraspråkseleven relativt snabbt, ca två år, utvecklar ett 

vardagsspråk, medan skolspråket kan ta mellan fyra och åtta år att utveckla. För att denna 

utveckling ska kunna ske måste andraspråkseleven integreras i ordinarie klass där 
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ämnesläraren har kunskap om det specifika språket och hur texter typiskt struktureras i det 

egna ämnet. 

En artikel av Wedin (2011) bygger på material insamlat i en longitudinell studie med 

etnografiskt perspektiv. I artikeln analyseras tre elevers språkutveckling från förskoleklass till 

år 3. De barn som presenteras är utvalda för att ge en bild av den variation som kan 

förekomma i ett klassrum och utgörs av en pojke som har svenska som sitt andraspråk men är 

född i Sverige, en pojke som kom till Sverige i förskoleklass och en flicka med svenska som 

sitt modersmål. Studien visade att de tre barnen uppvisade varierad språkutveckling och stora 

variationer i sin performans över den period av tre år som studien omfattade (Wedin 2011 

s.16). Studien styrker tidigare forskning om att det tar lång tid att utveckla det mer avancerade 

språk som krävs i skolan. Flickan med svenska som modersmål har i slutet av år 3 utvecklat 

ett avancerat språk medan de flerspråkiga pojkarna har svårt att formulera en längre text och 

läsa så pass bra att de själva kan läsa en längre bok med behållning (Wedin 2011 s.16). Wedin 

(2011 s.16) konstaterar att det särskilt är en typ av inflöde av skolrelaterat språk som har skilt 

sig åt markant för de tre barnen, nämligen skrift. Slutligen fastslår Wedin (2011 s.17) att en 

medveten satsning på språkutveckling för andraspråkselever som inte utvecklat ett avancerat 

skolspråk är nödvändigt. Wedin (2011 s.17) framhåller att användande av språkutvecklande 

arbetssätt i klassrummet är av avgörande betydelse under elevernas utveckling av en 

tillräckligt god läs- och skrivförmåga.  

5.5	Integrerad	ämnesundervisning		

Axelsson & Magnusson (2012 s.348) diskuterar att det i varje skolämne har utbildats en 

särskild språkpraktik som eleverna måste få undervisning om för att kunna nå skolframgång. 

Vidare menar Axelsson & Magnusson (2012 s.348) att detta förutsätter att alla lärare har 

kunskap om ämnenas och lärandets språkliga dimensioner och hur detta kan behandlas 

didaktiskt, i synnerhet av andra lärare än språklärare. Dock visar de ganska få studier som 

behandlar frågorna i svensk kontext, att språkliga perspektiv inte har någon framträdande 

plats i exempelvis NO och SO-ämnena (Axelsson & Magnusson 2012 s.349). I en 

undersökning av af Geijerstam (2006) om att skriva i naturorienterade ämnen framkommer 

det att undervisningen om text är monologisk och att elever får lite stöd i läsning och 

skrivande.  

Sellgrens (2006 s.202) studie om ämnesundervisning för flerspråkiga elever hade syftet att 

utifrån aktuell forskning ge en bild av befintliga kunskaper om hur ämnesundervisningen i 
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skolan kan bedrivas för att gagna de tvåspråkiga elevernas skolframgång och ge dem samma 

utbildningsmöjligheter som de enspråkiga eleverna har. Sellgren (2006) undersökte även vilka 

antaganden som ligger till grund för lärare som strävar efter att integrera ämnesundervisning 

med andraspråksundervisning utifrån synsätt, förhållningssätt och arbetssätt. Sellgrens (2006) 

resultat motsäger Axelsson & Magnussons (2012) resultat om att eleverna inte stöttas i 

läsning och skrivning i orienteringsämnena. Axelsson & Magnusson (2012 s.349) tar upp 

flera studier som visar att viktiga förutsättningar saknas för en undervisning som är gynnsam 

för andraspråkselever. Detta motsäger sig Sellgrens (2006) studie som visar att ämneslärarna 

har en stor medvetenhet om den betydelse språket har i sina respektive ämnen. Lärarna tar 

hänsyn till elevernas förkunskaper och visar också insikt om arbetssättens betydelse för 

elevernas möjligheter att tillgodogöra sig ämnesstoff och för att utveckla sina språk. I 

Sellgrens (2006) studie ser lärarna elevernas erfarenheter, bakgrund och kunskaper som en 

resurs och något som berikar undervisningen. 

I Sellgrens (2006 s.272) studie framträder några gemensamma drag som kan beskrivas som 

lärarnas synsätt och förhållningssätt på och till sina elever och till sin arbetsuppgift:  

• är medvetna om arbetssättens betydelse för elevernas möjligheter att tillgodogöra sig 

ämnesstoff och för att utveckla sina språk  

• upplever en frustration över att inte kunna göra nog, inte ha tillräckligt stora kunskaper 

och inte räcka till. Lärarna har en öppenhet för att själva hela tiden utvecklas och lära 

nytt som pedagog och människa 

• ser sig själva som språklärare fast de rent formellt är anställda som ämneslärare i t.ex. 

matematik och SO 

• samarbetar gärna över ämnesgränserna 

I intervjuerna ställdes frågor om hur lärarna tog hänsyn till språket i sin planering och 

undervisning. Lärarna redogör för att planeringen är en viktig del där de försöker se över vilka 

specifika begrepp eleverna ska lära sig. Vidare redogör lärarna för att de planerar in muntliga 

moment i undervisningen och ser till att ha förberett eleverna innan nytt material (som berör 

nytt ämnesstoff) delas ut (Sellgren 2006 s.255) På frågan om de tvåspråkiga eleverna har 

specifika behov i undervisningen redogör lärarna för att det främst rör sig om språkliga behov. 

Dock framhåller en av lärarna att det är ganska många elever med svenska som modersmål 

som också har språkliga svårigheter i skolan (Sellgren 2006 s.254). I undervisningen 

poängterar lärarna värdet av att eleverna får arbeta i grupp eller i par, eftersom det innebär att 
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varje elev talar mer och att det leder till interaktion eleverna emellan där de kan lära av 

varandra och hjälpas åt med språkliga aspekter (Sellgren 2006 s.255). 

Sellgren (2006 s.274) sammanfattar studien med att framhålla att dagens lärare har fått lite 

eller ingen undervisning alls i hur olika texter är uppbyggda och hur olika framställningsarter 

läses och skrivs, liksom insikter om att de används för att uttrycka olika typer av kunskap. 

Den redovisade forskningen i studien visar att ett samarbete mellan lärare är av stor vikt för 

att undervisningen ska kunna möta de tvåspråkiga elevernas behov av en ämnesundervisning 

som också integrerar en språkundervisning. Vidare ger Sellgren (2006 s.274) 

rekommendationer för fortsatt arbete som förespråkar integrerad språk- och 

ämnesundervisning, samarbete mellan olika lärare samt en explicit undervisning i det 

kunskapsrelaterade och ämnesspecifika språket. Sellgren (2006 s.274) avslutar med ett citat 

från Stockholms skolplan (2004 s.8) som skriver att ”Språk är grunden för lärande och 

nyckeln till kunskapsutveckling och framgång. Medvetenhet i skolan om språkutvecklingens 

betydelse i alla ämnen är avgörande för att skapa förutsättningar för elevernas lärande”. 

6. Metod	

Avsnittet beskriver studiens undersökningsmetoder, urval och genomföranden. Studiens 

forskningsfrågor kommer att besvaras genom kvalitativa och kvantitativa metoder, i form av 

intervjuer och en enkätundersökning. Avsnittet redogör även för analysmetoder och etiska 

ställningstaganden.  

6.1	Metodkombination	

För att kunna besvara studiens forskningsfrågor krävs rätt metod. Det empiriska materialet 

kommer att samlas in genom både kvantitativa och kvalitativa metoder. Kvantitativ data har 

formen av siffror och förknippas i föreliggande studie med en enkät med svar på fasta frågor 

medan kvalitativ data har formen av ord och visuella bilder och förknippas med 

forskningsmetodermetoder som intervjuer och öppna frågor i enkäten (Denscombe 2010 

s.328, 367). Ahrne & Svensson (2015 s.10) beskriver skillnaderna mellan metoderna som att 

kvantitativ data ofta är en beräkning eller ett antal, medan kvalitativ data inte kan mätas, utan 

att det räcker att konstatera att data finns, hur den fungerar och i vilka situationer den 

förekommer  

Olika datainsamlingsmetoder är bra för att få reda på olika saker, och genom att kombinera 

dessa kan man få en fullständigare och mer komplett av det som studeras (Ahrne & Svensson 
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2015 s.9, Denscombe 2010 s.153). Denscombe (2010 s.152) menar att kombinationen av olika 

metoder kan generera en överenstämmelse mellan resultaten från de olika metoderna och 

därmed övertyga forskaren i sitt antagande om att resultaten är riktiga. Vidare menar 

Denscombe (2010 s.154) att olika metoder har sina starka respektive svaga sidor och 

möjligheten att kompensera en eventuell svaghet i en metod genom en kombination med en 

annan, brukar tillskrivas metodkombinationens värdefullaste användningssätt.  

Tyvärr genomförs studien i för liten omfattning för att kunna generera någon större 

generaliserbarhet. För att göra studien trovärdig kommer den att utgå ifrån tre principer: 

transparens, triangulering och återkoppling till fältet (Ahrne & Svensson 2015 s.25). En 

forskningstexts transparens påverkar studiens trovärdighet. Forskningsprocessen och 

eventuella svagheter i utformningen kommer därför att redogöras för och diskuteras. Studien 

bygger på en metodkombination, vilket även kallas triangulering. Slutligen kommer 

återkoppling till fältet att ske där de människor som studerats kan ge sina synpunkter på 

resultatet av studien.  

6.1.1	Enkät	

En enkät är ett frågeformulär som respondenten själv fyller i (Ejlertsson 2005 s.7). Enkäten 

inleddes med bakgrundsinformation om mig, syftet, konfidentiell hantering, frivillighet och 

tack utifrån ett praktiskt och etiskt syfte (Denscombe 2010 s.213). Vid konstruktionen av 

frågor finns det en mängd regler att följa (Ejlertsson 2005 s.51). Frågeformuleringen sägs vara 

den svåraste, men också den viktigaste, uppgiften vid utformningen av frågeformuläret 

(Denscombe 2010 s.217). Enkäten utformades med ett enkelt språk anpassat till mottagaren, 

utan ledande frågor och där en fråga ställdes åt gången. Enkäten innehåller främst den 

vanligaste frågekonstruktionen, d.v.s. frågor med fasta svarsalternativ, men även öppna 

frågor, d.v.s. frågor utan svarsalternativ för att låta respondenten utveckla sitt svar. Enkäten 

utformades utifrån Ejlertssons (2015 s.94) anvisning om att inte vara för lång och alltför 

kompakt. Begreppen validitet och reliabilitet har varit centrala i utformningen av enkäten. 

Stor vikt har lagts vid att utforma frågorna, och ställa dem på ett sådant sätt, att de verkligen 

mäter det man avsett (validitet). Reabilitet innebär att upprepade mätningar ska ge samma 

resultat (Ejlertsson 2015 s.99). Därmed är även reabiliteten är beroende av att frågorna ställs 

på ett korrekt sätt då dåligt konstruerade frågor kan innebära en stor slumpvariation i svaren.  

Enkäten distribuerades som ett webbaserat frågeformulär. Detta på grund av fördelarna med 

att kunna dra nytta av vanliga designelement som människor finner attraktiva på Internet samt 
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att svaren automatiskt kan läsas in till ett kalkylprogram vilket generar snabbhet och exakthet 

(Denscombe 2010 s.215). Enkät som metod valdes även utifrån fördelen att man snabbt kan 

generera stora mängder data på kort tid. Enkäten har dock flera nackdelar som har 

uppmärksammats under arbetets gång. Antalet frågor är begränsat i ett enkätformulär och man 

har man inga möjligheter att ställa kompletterande frågor, vilket innebär att svar som grundar 

sig på uppenbara missuppfattningar inte kan korrigeras (Ejlertsson 2005 s.12). Det visade sig 

även att svarsfrekvensen var ganska låg, vilket brukar anses vara en av enkätundersökningars 

svagheter (Denscombe 2010 s.227).  

6.1.2	Intervju	

Dalen (2015 s.14) beskriver intervju som metod som ett sätt att få fram träffande och 

beskrivande information om hur andra människor upplever olika sidor av sin livssituation. 

När forskaren vill få insikt i människors åsikter, känslor, uppfattningar och erfarenheter sägs 

intervjun med största sannolikhet vara en lämplig metod (Denscombe 2010 s.232). 

Semistrukturerade intervjuer genomfördes, vilket innebär att en färdig intervjuguide fanns 

men att jag var flexibel när det gäller ämnenas ordningsföljd. Jag lät även respondenterna 

utveckla sina idéer och tala mer utförligt om de ämnen som togs upp (Denscombe 2009 

s.234).   

I valet av metod togs hänsyn till intervjuns styrkor och svagheter. Den främsta svagheten som 

framkommit under studien är den tidskrävande aspekten av intervjuer. Utskriften och 

kodningen av intervjudata är en tidskrävande arbetsuppgift (Denscombe 2010 s.268). 

Styrkorna är många och intervjun kan beskrivas som flexibel, att ha en hög svarsfrekvens och 

att kunna generera djupgående och detaljerade data (Denscombe 2010 s.267-268). Samtidigt 

finns problemet med vad ett yttrande egentligen betyder, då man inte kan ta för givet att 

människor gör vad de säger (Ahrne & Svensson 2015 s.53). Intervjun hade med fördel kunnat 

kompletteras med en observation, vilket det tyvärr inte fanns möjlighet till inom ramen för 

studien.  

6.2	Urval	

Förfrågan om medverkan har förmedlats genom personlig kontakt och förfrågan i olika 

”lärarforum” på sociala medier. Svårigheten med urvalet till den webbaserade 

enkätundersökningen uppmärksammades under studien. Denscombe (2010 s.28) menar att 

urvalsramen inte är lätt att tillgå vid webbaserade enkätundersökningar då det är svårt att styra 

undersökningen mot respondenter som passar in i de specifika kategorier som undersökningen 
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kräver. Länken till undersökningen publicerades i grupper med namn som ”SO/SH lärare” och 

”Åk 4-6 tips och idéer” för att försöka hitta respondenter som passade urvalskriterierna. 

Urvalskriterierna bestod av att undervisa, eller ha undervisat, i de samhällsorienterade ämnena 

för årskurs 4-6. Denna fråga ingick i enkäten och kunde därför användas som ett sätt avgränsa 

deltagandet då respondenter som inte uppfyllde urvalskriterierna inte var relevanta i 

föreliggande studie. Med det sagt, finns det inget sätt att kontrollera att de som svarat att de 

uppfyller urvalskriterierna faktiskt gör det, då respondenterna är anonyma.  

Urvalet till intervjuerna baserades på ett subjektivt urval. Informanterna valdes medvetet ut då 

man har kännedom om att dessa troligtvis ger mest värdefull data (Denscombe 2010 s.37). 

Endast legitimerade lärare som undervisar i de samhällsorienterade ämnena i årskurs 4-6 

tillfrågades. Jag har en yrkesverksam relation med samtliga intervjuade vilket både har sina 

för- och nackdelar. Nackdelen med att ha en relation mellan parterna är att informanterna kan 

uppleva att de måste svara på ett sätt som de tror att intervjuaren vill höra. Dock är en god 

relation mellan de intervjuade och intervjuaren central (Ahrne & Svensson 2016 s.61). En 

annan fördel var att den personliga kontakten gjorde det lättare att få lärare att ställa upp på 

intervjuer. Totalt intervjuades fem stycken lärare, tre kvinnor och två män. I enkäten deltog 

totalt 44 stycken lärare, men resultatet baseras på 40 stycken svar då fyra stycken inte 

uppfyllde urvalskriterierna.  

6.3	Pilottest	

Innan enkäterna och intervjuerna påbörjades genomfördes ett pilottest för att säkerställa 

kvalitén (Ahrne & Svensson 2016, Ejlertsson 2005 s.35). Handledare och en tidigare 

lärarkollega ombads att granska enkäten och ge feedback. Efter denna feedback modifierades 

några av frågorna med fler fasta svarsalternativ. Slutligen testades enkäten av en lärare innan 

den publicerades.  

Även intervjuguiden granskades av handledaren. Vidare testades genomförandet av en 

intervju med hjälp av en lärarkollega. Någon fråga modifierades och en fråga lades till. Den 

tekniska utrustningen som skulle användas testades.  

6.4.1	Genomförande	av	enkäter	

Enkäten distribuerades genom att en länk till webbsidan där enkäten kunde besvaras 

publicerades i olika ”lärarforum” på Internet. En kort information om studiens syfte och 

presentation av författaren, följdes av länken till enkäten. Enkäten tog cirka 5-10 minuter att 
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besvara. Enkätens frågor var inte avgränsade till att endast behandla samhällskunskap, utan 

frågorna rörde språkutveckling och de samhällsorienterade ämnena. Detta kan motiveras 

utifrån att de flesta lärare på mellanstadiet inte enbart undervisar i samhällskunskap, utan i 

alla samhällsorienterade ämnen. För att inte förvirra respondenterna valdes därför att 

formulera frågorna enligt bilaga 1.  

Respondenternas svar kategoriserades i ett färdigt kalkylprogram. Programmet redovisar 

statistik över de fasta svarsalternativen och svarstexten på de öppna frågorna. 

Kalkylprogrammet hade flera fördelar, bland annat att man kunde växla mellan att se en 

sammanfattning av alla svar och att se varje enskilt svar.  

6.4.2	Genomförande	av	intervjuer	

Samtycke för deltagande samlades in. Tid och plats för intervjuerna bestämdes till de fem 

informanternas arbetsplatser. Samtliga intervjuer tog mellan 20-30 min att genomföra. 

Intervjun inleddes med att studiens syfte förklarades.  Vidare förklarades de fyra 

forskningsetiska reglerna fastställda av Vetenskapsrådet (2002). Informanterna tillfrågades 

även om samtycke för inspelning. Samtliga intervjuer spelades in för att senare underlätta 

analysen och tolkningen av det empiriska materialet. Intervjun utgick ifrån områdesprincipen, 

dvs. att den började med frågor som ligger i periferin i förhållande till de mer centrala och 

känsloladdade temana som skulle belysas, se bilaga 2 (Dalen 2015 s.35). Enligt 

rekommendation från Dalen (2015 s.42) fokuserades förmågan att lyssna och genuint visa 

intresse för det som berättades under intervjun. Intervjun avslutades med en kort 

sammanfattning och ett tack för att vederbörande tagit sig tid att intervjuas.  

Efter att intervjuerna slutförts, bearbetades och transkriberades materialet för att sedan kodas i 

lämpligare kategorier för att förstå materialet på en mer tolkande och teoretisk nivå (Dalen 

2015 s.78).  

6.5	Analysmetod	

Analysen utgår ifrån tre grundläggande arbetssätt; att sortera, reducera och argumentera 

(Ahrne & Svensson 2016 s.220). I sorteringen av empirin bemöttes vad man skulle kunna 

benämna kaosproblemet, det vill säga problem med oöverskådlighet och oordning. Genom att 

bli förtrogen med materialet skapades ordning. Den initiala kodningen av det empiriska 

materialet byggde på att kommentera det spontant utan att tänka på helheten. Vidare övergick 
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analysen av materialet i en selektiv kodning då olika mönster började ta form (Ahrne & 

Svensson 2016 s.224).  

Att reducera sin empiri besvarar representationsproblemet, vilket innebär omöjligheten i att 

visa allt och därmed representera materialet i sin helhet (Ahrne & Svensson 2016 s.220). 

Beskärningen av det empiriska materialet inbegriper nödvändiga val av vad som främst vill 

uppmärksammas utifrån den teori och tidigare forskning som presenterats. 

Slutligen argumenteras tesen för genom att det empiriska materialet sätts i relation till tidigare 

kunskap (Ahrne & Svensson 2016 s.235). Till skillnad från att enbart redovisa materialet är 

förhoppningen med argumentationen är att formulera ett självständigt bidrag som 

argumenterar med hjälp av materialet.   

6.6	Etiska	ställningstaganden	

Det finns regler och principer för hur forskning får bedrivas. Studien följer de 

forskningsetiska regler för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning som Vetenskapsrådet 

fastslagit (2002). Dessa krav kommer följande att kallas informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Personerna som studerats har informerats om vad studien innebär och dess syfte 

(informationskravet). De har själva fattat beslut om de vill delta och informerats om att de när 

som helst kan avbryta sin medverkan (samtyckeskravet). Vidare har uppgifter om enskilda 

individer bevarats och redovisats på ett sådant sätt att enskilda människor inte kan identifieras 

av utomstående (konfidentialitetskravet). Slutligen har de personuppgifter som samlats in 

endast använts för forskningsändamål (nyttjandekravet).  

7. Resultat	och	analys	

Resultatet beskrivs utifrån de kategorier som skapades under analysen. Några citat, markerade 

med citattecken, finns med från intervjupersoner och personer som besvarat enkäten för att 

göra resultatet mer levande. Citaten är återgivna med svensk standardstavning för att göra 

texten mer lättläst. De tabeller och diagram som presenteras ämnar visa vilka kategorier av 

svar som förekommit i enkäten. Resultatet kommer att analyseras i förhållande till den 

bakgrund, teori och tidigare forskning som presenterats. De olika metodernas resultat kommer 

även att jämföras. De svar och beskrivningar som återges kan kopplas till studiens syfte och 

forskningsfrågor.  



 

27 
 

71.	Enkät	

Totalt deltog 44 stycken lärare i enkätundersökningen. Fyra stycken angav dock att de inte 

undervisar, eller har undervisat, i SO för årskurs 4-6. Deras svar har därmed valts bort och i 

följande avsnitt presenteras resultatet av de 40 lärare som ansågs uppfylla urvalskriterierna.  

Som diagrammet nedan visar var den främst förekommande kategorin av svar från lärare som 

arbetat 10-15 år (14 stycken). Därefter angav tretton stycken lärare att de arbetat mindre än 

fem år. Sex stycken lärare angav att de arbetat i 15-20 år och fem stycken att de arbetat i 5-10 

år. Två stycken lärare svarade att de arbetat i mer än 20 år. 

Diagram 1: Hur länge har du arbetat som lärare?  

 

Vidare i enkäten skulle lärarna redogöra för om de fått någon utbildning inom 

språkutveckling. Informanterna kunde välja flera alternativ. Av 40 deltagande svarade 12 

stycken att de fått utbildning inom lärarutbildningen, 16 stycken att de genomgått någon 

fortbildning och 12 stycken att de inte fått någon utbildning. Enligt Skolinspektionen (2010 

s.7) saknar många lärare kompetens om hur man kan arbeta språk- och kunskapsutvecklande. 

Även Gibbons (2013 s.34) framhåller svårigheten i att många lärare aldrig fått någon 

utbildning i andraspråksutveckling eller möjlighet att förbereda sig för denna typ av 

undervisning. Med tanke på att internationell forskning pekar på hur viktigt det är att lärare 

vet hur de ska stödja andraspråkselevers språk- och kunskapsutveckling (Gibbons 2006) kan 

resultat finnas intressant då endast 12 av 40 lärare menar att de fått utbildning inom sin 
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lärarutbildning. Nästan en tredjedel (12 stycken) uppger även att de inte fått någon utbildning 

inom språkutveckling. Detta skulle tyvärr kunna leda till den nedåtgående spiral som Hajer 

(2015a s.2) beskriver där lärarna förenklar innehållet då de inte besitter kunskaperna för att 

arbeta språkutvecklande.  

Diagram 2: Har du fått någon utbildning inom språkutveckling? 

 

7.1.1	Vad	är	språkutveckling?	

I början av enkäten ombads lärarna att beskriva vad språkutveckling innebar för dem. 

Samtliga lärare svarade relativt samstämmigt på frågan där uttryck som ”skol- och 

ämnesspråk” och ”begrepp” var främst förekommande bland svaren. En informant beskrev 

språkutveckling som ”att eleverna förstår och kan införliva skolspråket i sitt eget språk som 

därmed ständigt växer och utvecklas”. Flera informanter var inne på samma spår och beskrev 

att eleverna ska kunna använda språket i andra sammanhang. Två informanter beskrev 

språkutveckling som ”att utveckla elevers ordförråd och förståelse för olika begrepp så att de 

själva kan förstå och använda dem i olika sammanhang” och ”att eleverna förstår texten och 

lär sig nya ord som de kan använda i andra sammanhang”. Informanternas resonemang om 

skolspråket överensstämmer med Hajer & Meestringa (2014 s.32) definition av skolspråket 

som förmågan att använda ”språk på en abstrakt nivå för att få och bearbeta ny kunskap i 

skolsammanhang”. Dock kan informanternas svar om att kunna använda språket i andra 

sammanhang tolkas som att det inte enbart refererar till skolsammanhang. Vidare beskrevs 

språkutveckling som utvecklingen av det mer abstrakta skolspråket. En informant formulerade 
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det som att ”språket är nyckeln till att kunna tillgodogöra sig ämneskunskaperna, varför 

språkutveckling handlar om att både utveckla sina språk (ämnesspråk/skolspråk) men också 

ämneskunskaperna”. Bjerregaard & Kindenberg (2015 s.42) menar att om eleverna ska kunna 

samtala, läsa och skriva om ämnesinnehållet i SO krävs det att de behärskar skolspråket, 

vilket informanterna bekräftar. Vidare beskrevs språkutveckling som ”ett övergripande 

arbetssätt som måste inbegripas i alla ämnen för att fördjupa begreppsförståelsen hos eleverna 

men även deras skolspråk” och ”att på många olika sätt berika och utveckla elevernas 

vardags-, skol- och ämnesspråk med genomtänkta aktiviteter i klassrummet”. Informanternas 

svar går att likna med Hajer & Meestringas (2014 s.17) resonemang om att språk och 

ämnesinnehåll omöjligen kan skiljas åt utan att de måste byggas upp parallellt inom alla 

skolämnen. Det styrks även av Gibbons (2013) som menar att språkutveckling inte ska ses 

som ett eget ämne, utan något som ska tas tillvara i alla ämnen och situationer för att stärka 

språket och lärandet. 

Utvecklingen av begrepp betonades i många av informanternas resonemang. Resultatet är inte 

förvånande då skolspråket är fyllt av utmaningar och där olika typer av ord och begrepp är en 

av de främsta enligt Bjerregaard & Kindenberg (2015 s.42). Vidare är en stor svårighet i SO 

att många ord är abstrakta och ofta mycket betydelsebärande (Bjerregaard & Kindenberg 

2015 s.43). Informanterna formulerade språkutveckling med fokus på begrepp som 

”begreppskunskap som leder till förståelse för ämnen och sammanhang”, ”att elevens 

ämnesspecifika ordförråd ökar och att hen utvecklas i så väl tal och skrift, oavsett ämne” och 

”att eleverna blir väl förtrogna med de ämnesspecifika begrepp som finns i olika ämnen”. 

Vidare framhölls språkutveckling som ”att eleverna utökar sin förståelse för språket inom 

ämnena”.  

Några informanter beskrev språkutveckling på en mer abstrakt nivå där man betonade 

språkets inverkan på inlärningen. ”En förståelse för språk som kulturbärare och därav vikten 

att utveckla ett språk med rätt nycklar för all bildning och kunskapsutveckling. 

Språkutveckling är att utveckla förmågan att tolka, förstå, såväl som att uttrycka det man 

tolkat och förstått”. Informantens svar kan tolkas utifrån Säljös (2000) resonemang om att 

språk har en viktig betydelse för lärande och utveckling. Vidare beskrevs språkutveckling som 

att ”det innebär att man berikar sitt språkbruk genom att bearbeta och förstå begrepp kopplade 

till ett ämne/arbetsområde man arbetar med; och att man lär sig sätt att förmedla sitt kunnande 

just med hjälp av det språket man har bearbetat”. Informantens svar kan tolkas som att man 

ser språket som en rik komponent för att skapa och kommunicera kunskap (Säljö 2000). 
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Informanternas resonemang om språkets betydelse kan grundas på en tolkning av 

styrdokumenten som bygger på tankesättet att språk, tänkande och kunskapsutveckling går 

hand i hand, och att språket har en avgörande betydelse för kunskapsutvecklingen (Skolverket 

2012b s.29).  

En annan informant beskrev språkutveckling utifrån två syften ”dels att elever utvecklar sitt 

lärande, når lärande målen och tillslut (åk 6) kunskapskraven i SO och dels att eleven får en 

begreppsapparat som är funktionell för dem både i och utanför skolan. Språket som lärs i 

skolan ska vara autentiskt och elevnära samtidigt som det ska präglas av ämnesspecifika 

begrepp”. En annan informant resonerar likande som menar ”att det måste finnas en röd tråd 

mellan mål, bedömning och undervisning (alignment). Att man utgår från elevernas 

förkunskaper och kontext. Att språket är nyckeln för att utveckla ämneskunskaper”. 

Informanten betonar två av de sex utgångspunkter som Bjerregaard & Kindenberg (2015) 

sammanfattat för en SO-undervisning som parallellt fokuserar på språk- och 

kunskapsutveckling, alignment och förkunskaper. De två informanterna har tillsammans 

formulerat det som Skolinspektionens (2010 s.11) granskning sammanfattar som en 

undervisning som innehåller språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Informanterna 

beskriver sammanhang där språkutvecklingen kopplas till ett för barnet meningsfullt och 

förståeligt innehåll och där ämnesundervisningen knyts samman med elevernas bakgrund och 

förkunskaper. Det är dock inte någon av informanterna som själv får med alla delar i en språk- 

och kunskapsutvecklande undervisning.  

Vidare fick lärarna värdera vilken betydelse språkutveckling har för de samhällsorienterade 

ämnena utifrån alternativen: väldigt viktigt, viktigt, varken eller, ganska oviktigt och oviktigt. 

Hela 80 % (32 stycken) svarade att språkutveckling är väldigt viktigt i de samhällsorienterade 

ämnena. Resterande 20 % (8 stycken) svarade att det var viktigt. Resultatet väcker 

funderingar om varför de flesta tycker att det är väldigt viktigt medan några tycker att det är 

viktigt. Varför är det väldigt viktigt, eller ”bara” viktigt? Anser lärarna att språkutveckling är 

lika viktigt i alla ämnen eller endast de samhällsorienterade? Lärarnas svar kan ändå tolkas 

som att de är medvetna om språkets betydelse i ämnet eftersom språkutveckling värderas 

högt. 

7.1.2	Hänsyn	till	elevernas	språkutveckling	

På frågan hur lärarna kan ta hänsyn till språket i sin undervisning betonas en medvetenhet om 

språkets svårigheter och olika former av stöttning svaren. En informant skriver ” jag försöker 



 

31 
 

medvetengöra mig om min egen språkutveckling och hur mitt språk är kulturellt betingat. 

Samtidigt försöker jag att identifiera var eleverna befinner sig, både i ”antal ord”, men även 

andra kännetecken. Att sedan anpassa språkets betydelse, såväl kulturellt som det ämnesspråk 

(nya begrepp mm) som används. Med andra ord att variera språket, konkretisera med mera. 

Jag räds dock inte att frekvent använda nya ord för eleverna. Jag modellerar också ofta hur 

och varför jag använder det språk som jag gör och upplever då att eleverna tar efter och på 

sikt förstår vad de gör”. En annan informant resonerar på liknande sätt om att inte förenkla 

språket och skriver ”var inte rädd för att använda svåra ord. Låt eleverna möta de rätta 

begreppen, förenkla inte. Ge dem möjlighet att förstå begreppen genom stödstrukturer såsom 

begreppsmallar och andra stilmallar. Eleverna får fundera över vad ord/meningar kan tänkas 

betyda för att sedan diskutera i mindre grupp och helklass (EPA)”. Andra informanter 

förklarar det som att ”jag försöker att alltid vara medveten om att begrepp som är naturliga för 

mig kan vara nya för eleverna” och ”jag måste ta hänsyn till att ord, bilder och begrepp inte är 

självklara för eleverna, att de behöver förklaras. Jag anpassar undervisningen efter de 

förkunskaper eleverna visar. Jag lämnar sällan eleverna ensamma i sitt SO- arbete”. Vidare 

sammanfattar en informant det som att hen tar hänsyn till språket ”genom att sätta upp 

språkliga mål, genom att ge stöttning och genom att eleverna får rikliga möjligheter till 

interaktion”.  

Informanternas svar kan jämföras med den nedåtgående spiral som Bjerregaard & Kindenberg 

(2015 s.7) förklarar som att ju mer lärare förenklar språk, desto mindre kunskap och språk lär 

sig eleverna. Lärarna i föreliggande studie betonar att språket inte ska förenklas, utan att man 

istället ska stötta eleverna genom att variera, konkretisera och modellera språket. Vilket även 

stöds av Gibbons (2013) och Bringéus & Kouns (2016) som menar att stöttning är nödvändigt 

för att undvika förenkling av ämnesinnehållet och förmågorna. Informanternas beskrivning av 

hur de tar hänsyn till språket i undervisningen tolkas som kontextrik, full av rika möjligheter 

till interaktion och att den innehåller språklig stöttning, vilket går att likna med Hajer och 

Meestringas (2014 s.11) beskrivning av en språkutvecklande undervisning. Om man utgår 

från de sex utgångpunkter som Bjerregaard & Kindenberg (2015) menar ska förhindra den 

nedåtgående spiralen nämner ovanstående lärare tillsammans nästan alla. Dock nämner 

informanterna som mest tre av de sex utgångspunkterna om man ser till varje enskilt svar. För 

att ta ett exempel återger en informant hur hen sätter upp språkliga mål, stöttar och erbjuder 

eleverna rikliga möjligheter till interaktion. Anledningen till att informanten inte nämner 

övriga utgångspunkter kan bero på flera anledningar. Det skulle kunna bero på att 
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informanten/informanterna inte känner till eller använder de andra utgångspunkterna. Det 

skulle även kunna vara så att informanten faktiskt utgår ifrån elevernas förkunskaper, har 

höga förväntningar och alignment, men inte förknippar det med språkutveckling och därför 

inte redogör för det i sitt svar.  

En informant betonar vikten av stöttning och ger förslag på hur hen stöttar sina elever ”jag 

planerar i förväg in stöttning i form av en ordbank med ord och begrepp som vi behöver 

arbeta med för att nå vårt lärandemål. Jag planerar även in annan stöttning så som stödmallar 

för att t ex uttrycka sin åsikt”. En annan informant resonerar på liknande sätt och beskriver 

hur hen både ”planerar in stöttande moment i undervisningen men även stöttar för att hjälpa 

eleven vidare i olika undervisningsmoment”. Informanternas resonemang om att stöttningen 

kan förmedlas på två sätt styrks av Bringéus & Kouns (2016) som menar att stöttningen kan 

vara planerad i förväg genom att läraren förutser elevernas behov, men även vara utformad 

som respons på vad som sker i stunden.  

Andra informanter beskriver hur de försöker skapa ett flerstämmigt klassrum och anpassa 

undervisningen efter elevernas förkunskaper. Informanterna lyfter fram att språket måste få 

vara en viktig del av ämnet. Vidare lägger informanterna stort fokus på begrepp där de 

beskriver hur de gör ett medvetet urval av begrepp som eleverna ska lära sig och använda, och 

sen planerar metoder för hur det ska gå till. Lärarna beskriver att det är viktigt att ge eleverna 

förförståelse för det som ska läras. I planeringen beskriver en informant hur hen ”funderar på 

vilka ord som eleverna kan komma att ha problem med och lyfter dem i undervisningen 

genom att t.ex. konkretisera och använda synonymer eller förklaringar”.  

En informant berättar hur de arbetar mycket tillsammans i klassen. ”Jag har många 

andraspråkselever så att jobba tillsammans gör att man kan gå igenom begrepp och ord 

tillsammans hela tiden. Vi läser alla texter tillsammans, går igenom begrepp tillsammans och 

skriver ofta tillsammans för att befästa språket”. En annan informant resonerar om 

språkutvecklingens betydelse, i synnerhet gällande flerspråkiga elever. ”Som SO-lärare så står 

språket alltid i centrum i min undervisning. Elever ska ha ett visst språkbruk beroende på 

vilket ämne som läses och därför inleds varje moment med begrepp och ordlista. Dessutom 

blir språkutvecklande arbete i klassrummet extra viktigt med elever som har ett annat 

modersmål än svenska”.  



 

33 
 

Även om forskning visar att språkutvecklande undervisning gynnar alla elever, har 

informanterna helt rätt i att arbetet blir extra viktigt med flerspråkiga elever i klassrummet. En 

motivering till det är att det tar cirka fem till sju år för en andraspråkselev att komma i nivå 

med elev som har majoritetsspråket som modersmål gällande utvecklingen av ett 

kunskapsrelaterat skolspråk (Gibbons 2013 s.32). Axelsson & Magnusson (2012 s.308) menar 

att eftersom språket i ett reguljärt SO-klassrum ofta ligger över andraspråkselevers nivå räcker 

det inte med att bara låta andraspråkselever följa undervisningen och förvänta sig att 

ämnesspråket kommer naturligt. Lindqvist (2014) har lyft fram forskning som visat att lärare 

undervisar en- och flerspråkiga elever på samma sätt. Det är omöjligt att jämföra det resultatet 

då föreliggande studie inte observerat lärarnas undervisning. Värt att problematisera är dock 

att ingen informant redogör för någon skillnad i hur man undervisar en- och flerspråkiga 

elever, trots att var femte elev i grundskolan numera har en flerspråkig bakgrund. Ett fåtal 

informanter beskriver att det är ”extra viktigt” men beskriver inte hur de tar hänsyn till de 

flerspråkiga elevernas språkutveckling i undervisningen. Sammantaget kan informanternas 

svar tolkas som att de är medvetna om språkets betydelse för alla elever, men framförallt för 

flerspråkiga elever, och att lärarna betonar vikten av samarbete och att använda språket 

tillsammans.  

7.1.3	Redskap	för	att	arbeta	språkutvecklande	

På frågan om vilka redskap/metoder som lärarna använder för att arbeta språkutvecklande 

varierar svaren. Några anser att de inte använder några speciella redskap utan fokuserar på att 

samtala om, och konkretisera, begrepp medan flertalet informanter redogör för metoder som 

begreppskartor, EPA (samtala enskilt- i par- alla), lässtrategier, cirkelmodellen, 

genrepedagogik och gemensamma skiv- och läsövningar. En informant beskriver hur hen 

arbetar med ”Begreppsscheman och diskuterar samband mellan begreppen. Undervisningen 

sker mestadels som gemensam undervisning och par/gruppuppgifter. Eleverna lämnas nästan 

aldrig ensamma i själva inlärningen. Mycket diskussioner i större eller mindre grupp, aktivt 

aktivera (begrepps) diskussioner i t.ex. EPA- metoden och exit tickets för att se att alla hänger 

med i undervisningen”.  

Den metod som används mest frekvent av lärarna är det som de benämner som 

”begreppskartor”, ”arbete med begrepp” eller ”ordlistor”. Arbetssätten förklaras inte mer än 

så men 14 lärare uppger att de arbetar med begrepp i sin undervisning. EPA- metoden är den 

metod som lyfts fram näst mest, av 11 stycken olika lärare. Därefter kommer cirkelmodellen 
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som 7 lärare uppger att de använder i undervisningen. Den fjärde vanligaste metoden är 

lässtrategier, som 4 lärare uppger att de använder.  

En språkutvecklande undervisning kräver ett målmedvetet arbete av läraren som ska stötta 

sina elever så att de lyckas ta steget till det avancerade skolspråk som krävs för lyckade 

studieresultat enligt Hajer & Meestringa (2014) och Hajer (2015b). Axelsson & Magnusson 

(2012 s.309) menar att det krävs en särskilt utvecklad undervisning för att möjliggöra en 

effektiv språk- och kunskapsutveckling och göra skolspråket tillgängligt. Informanterna 

beskriver en undervisning med olika stöttande redskap/modeller som ofta tränas genom 

interaktion. Dock uppger endast 4 stycken lärare av 40 att de tränar olika lässtrategier trots att 

Sellgren (2006) konstaterat att mycket av det underlag för nya kunskaper som eleverna ska 

inhämta sker via olika textkällor och från olika typer av text. Övriga modeller för skrivning, 

t.ex. cirkelmodellen och utveckling av begrepp anges inte heller i hög utsträckning. Resultatet 

skulle kunna jämföras med af Geijerstam (2006) som kom fram till att undervisningen i 

naturorienterade ämnen om text var monologisk och att elever fick lite stöd i läsning och 

skrivande. Dock säger föreliggande studies resultat endast något om vad lärarna uppger att de 

använder. Resultatet säger heller ingenting om hur ofta dessa metoder används, vilket hade 

varit intressant att undersöka. Observationer av undervisningssituationer hade kunnat generera 

ett annat resultat.  

7.1.4	Svårigheter	i	det	språkutvecklande	arbetet	

På frågan om lärarna upplever några svårigheter med att arbeta språkutvecklande är det en 

övervägande del som svarar att de upplever svårigheter, allt från ofta till sällan. 45 % av 

lärarna, vilket motsvarar 18 stycken, svarar att de ibland uppfattar svårigheter. Därefter 

uppger 28 % (11 stycken) att de aldrig uppfattar några svårigheter i det språkutvecklande 

arbetet. Vidare svarar 17 % (7 stycken) att de ofta uppfattar svårigheter. Slutligen svarar 10 % 

(4 stycken) att de sällan uppfattar svårigheter i det språkutvecklande arbetet.  
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Diagram 4: Uppfattar du några svårigheter med att arbeta språkutvecklande? 

 

En övervägande del av informanterna svarar att de upplever svårigheter i varierande 

utsträckning. Det är dock intressant att försöka spekulera i hur hela 28 % av informanterna 

aldrig uppfattar några svårigheter. Är det rimligt att dessa elva lärare aldrig upplever några av 

de svårigheter som de övriga uppger, som t.ex. elevers skiftande förmågor och utvecklingen 

av skolspråket? Kan det vara så att några eller någon av de som aldrig upplever svårigheter 

inte gör det för att de inte har fått utbildning eller har kunskap om vad språkutveckling 

innebär? 

Vidare skulle lärarna som uppfattar svårigheter beskriva vilka typer av svårigheter som de 

upplevde i det språkutvecklande arbetet. Övervägande bland svaren var lärarnas beskrivningar 

av elevernas skiftande språkliga- och kunskapsmässiga förmågor. Flera informanter beskriver 

svårigheten i att eleverna har olika förutsättningar och lär sig på olika sätt och att det därför 

kan vara svårt att nå alla samtidigt. Några informanter formulerar det som att ”eleverna 

befinner sig på så olika nivåer så det kan vara svårt att lägga undervisningen på en "lagom" 

utvecklande nivå så att alla elever utmanas. Ofta får man anpassa för de svagare eleverna 

vilket kan göra att de starkare eleverna inte utmanas på samma sätt” eller ”det absolut svåraste 

är att alla elever är på olika nivåer och det är klurigt att veta vart man ska lägga ribban”. En 

annan informant beskriver svårigheten med att ”eleverna är kunskapsmässigt utspridda. Har 

högpresterande elever och elever med språkstörningar på gränsen till särskola i samma 

grupp”. Skolinspektionens granskning (2010) visar att det finns betydande skillnader i 

skolresultaten mellan olika elevgrupper i grundskolan, vilket informanterna även beskriver. 

Svårigheten i elevernas olika nivåer bekräftas av Johansson & Sandell Ring (2010 s.45) som 
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menar att spännvidden i språkbehärskningen mellan eleverna i en klass ofta är stor och att det 

ställer höga krav på lärarens kompetens att anpassa undervisningen efter elevernas olika 

förutsättningar och behov. Oavsett om man arbetar språkutvecklande eller inte, kommer 

antagligen elevers skiftande förmågor alltid vara en svårighet i läraruppdraget. Lindqvist 

(2014) studie har visat att om lärare hade större kompetens i sina ämnens språkliga 

uttryckssätt, skulle såväl enspråkiga som flerspråkiga elevers språk- och kunskapsutveckling 

kunna stöttas väsentligt. Kanske skulle ytterligare kunskap om språkutveckling kunna bidra 

till att fler lärare hade kunskap om hur de kunde strukturera sin undervisning så att den 

utmanade, och gynnade, alla elever.  

Flera informanter beskriver tiden som en svårighet. De menar att ”det är svårt att hinna med 

allt stoff och även det språkutvecklande”, ”det tar tid och kan ibland kännas repetitivt” och att 

”det tar längre tid att arbeta språkutvecklande vilket gör det svårare att hinna med det centrala 

innehållet”. Andra informanter refererar till tiden som att ”det är svårt att hinna göra alla extra 

anpassningar jag skulle vilja”, att det är ”tidskrävande att få eleverna att genuint förstå och 

kunna använda typiska ord och begrepp” och att ”tid saknas för planering, det är så många 

begrepp som måste befästas”. Även om många lyfter fram tiden som en svårighet är det flera 

som samtidigt skriver att det tar tid, men att det måste få ta tid. Deras svar kan jämföras med 

Sellgrens (2011) studie som kom fram till att det inte är någon tvekan på att en undervisning 

som har fokus på både språkliga aspekter och ämnesinnehåll är mer tidskrävande. Dock 

menar Gibbons (2013) att man bör ha en funktionell syn på språk, dvs. att se på språket som 

ett inlärningsverktyg. Om man har inställningen att kunskap utvecklas genom språk och att 

när man lär sig utvecklas också språket, kanske tidsaspekten inte skulle upplevas som ”att det 

tar tid från ämnet”. I en annan studie av Sellgren (2006 s.272) framträdde det att lärare 

upplevde en frustration över att inte kunna göra nog, inte ha tillräckligt stora kunskaper och 

inte räcka till. I flera informanters svar kan man tolka en frustration som påminner om 

Sellgrens (2006) resultat.  

Två lärare lyfte även fram problemet med att det är inte är lätt att få alla lärare att arbeta på 

samma sätt och att få alla lärare i alla ämnen att förstå att språkutveckling är viktigt. 

Informanternas resonemang om att alla lärare inte förstår vikten av språkutveckling kan bero 

på det som Gibbons (2013 s.34) problematiserar med att många lärare aldrig fått någon 

utbildning i andraspråksutveckling eller möjlighet att förbereda sig för denna typ av 

undervisning. Dock framkommer det tydligt i styrdokumenten att alla lärare behöver ta ansvar 

för att stötta elevernas utveckling av det specifika språk som kännetecknar ämnet som läraren 
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undervisar i (Skolverket 2014 s.2). De två informanterna beskriver att det är svårt att få lärare 

i alla ämnen att förstå att språkutveckling är viktigt. I föreliggande studie svarade samtliga 40 

att språkutveckling var väldigt viktigt eller viktigt. Dock skulle en studie av ämnet matematik 

till exempel kanske inte generera samma resultat.  

Slutligen fick lärarna uppge vad de tyckte att man behövde för stöd för att kunna arbeta 

språkutvecklande. Lärarna kunde uppge flera typer av stöd i sina svar. Kollegialt lärande 

uppgav 82,9 % av lärarna att man behövde. Vidare tyckte 65,9 % att man behövde 

språkutvecklande metoder/redskap och fortbildning inom arbetsplatsen. Språkutvecklande 

läromedel ansåg 53, 7 % av lärarna att de behövde och 43,9 % uppgav att de behövde 

språkutvecklande läromedel. En informant uppgav att ”övrigt” stöd behövdes men utvecklade 

inte vad det skulle kunna vara i sitt svar. Informanterna redogör för olika typer av stöd där 

fortbildning, kollegialt lärande och olika metoder för språkutveckling placerar sig högt. 

Resultatet skulle kunna tolkas som att lärarna önskar mer kunskap om ämnet. Att fortbildning 

inom arbetsplatsen värderas högre än fortbildning utanför arbetsplatsen skulle kunna bero på 

att det upplevs mer givande om det genomförs som en gemensam satsning på arbetsplatsen. 

Resultatet är även intressant utifrån aspekten att kollegialt lärande värderas högre än själva 

metoderna för att arbeta språkutvecklande. Det kan tolkas som att det främsta stödet som 

lärarna anser sig behöva är mer utbildning inom ämnet med sina kollegor.  

Diagram 5: Vad anser du att man behöver för stöd för att kunna arbeta 

språkutvecklande? 
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7.2	Intervjuer	med	lärare	

Intervjusvaren från samtliga informanter har sammanställts i gemensamma kategorier.  Totalt 

genomfördes fem stycken intervjuer. Informanterna var alla legitimerade lärare och 

undervisade i de samhällsorienterade ämnena. För att skydda respondenternas anonymitet och 

få ett bättre flyt i texten har alla ersatts med fingerade namn. 

Informant 1 ”Hanna”: Kvinna, arbetat 16 år som lärare.  

Informant 2 ”Ella”: Kvinna, arbetat 11 år som lärare. 

Informant 3”Maja”: Kvinna, arbetat 20 år som lärare. 

Informant 4 ”Ulf”: Man, arbetat 4 år som lärare och undervisat i SO i ett år.  

Informant 5 ”Erik”: Man, arbetat 5 år som lärare.  

7.2.1	Språkutveckling	i	samhällskunskap	

Samtliga informanter beskriver språkutveckling som att eleverna ska utveckla sitt språk 

genom ett utökat ordförråd och ämnesspecifika begrepp. Lärarna resonerar om att 

språkutveckling och lärande utvecklas parallellt. Deras resonemang kan liknas med Bråten 

(1998) som menar att språket går hand i hand med kunskapsutvecklingen och det utvecklas i 

samspel med andra individer. Erik formulerar det som att ”kunskap utvecklas genom språket 

och när eleverna lär sig utvecklas även språket”. Deras resonemang går att likna med Hajer & 

Meestringa (2014 s.11) som menar att kunskapen utvecklas via språket i all undervisning. Ulf 

beskriver sitt synsätt på språkutveckling i samhällskunskap som att” det är via språket som vi 

utvecklar kunskaper. Språket är grunden till allt. Språkutveckling handlar om att ge eleverna 

fler verktyg i verktygslådan”. Erik är inne på samma spår men reflekterar även över 

komplexiteten i ämnet ”utvecklingen av skolspråket är komplext. Min erfarenhet är att 

ämnesundervisningen ger goda möjligheter att arbeta språkutvecklande. Dock kan stoffet i 

samhällskunskap som eleverna ska ta till sig vara väldigt abstrakt och svårt för eleverna att 

relatera till”. Skolspråket komplexitet och samhällskunskapens svårigheter styrks av 

Bjerregaard & Kindenberg (2015 s.42) som menar att skolspråket är fyllt av utmaningar där 

olika typer av ord och begrepp är en av de främsta. Vidare menar Bjerregaard & Kindenberg 

(2015 s.42), i likhet med Eriks resonemang, att om eleverna ska kunna ta till sig 

ämnesinnehållet i SO krävs det att de behärskar skolspråket där en stor svårighet är de många 

abstrakta ord och begrepp som eleverna möter. Om eleverna behöver ett skolspråk för att 
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kunna tillägna sig ämnesinnehållet i de samhällsorienterade ämnena, blir medvetenheten om 

hur viktig lärarens kunskap är om det ämnesspecifika språk som ska förmedlas, väldigt tydlig. 

Erik resonerar även om det som Gibbons (2013) konstaterat, nämligen att 

språkundervisningen blir mer effektiv när eleverna får möta ett meningsfullt språk, d.v.s. att 

man lär sig språk bäst genom att använda det i olika sammanhang och att 

ämnesundervisningen ger utmärkta tillfällen för läraren att fokusera på språket. 

Hanna beskriver det som att ”eleverna behöver mer än ett vardagsspråk. De behöver utveckla 

ett mer informellt språk, skolspråket, för att kunna klara sig i samhället. Eleverna behöver få 

stöttning i hur de kan använda kunskaperna i andra sammanhang”. Maja resonerar på liknande 

sätt som säger att språkutveckling handlar om att ”vi och eleverna använder rätt språk och 

begrepp, inte förenklar, för att alla ska ha chansen att utvecklas och kunna tillgodogöra sig 

och vara en del av samhället sen”. Hanna och Majas resonemang om skolspråket styrks av 

Hajer (2015b s.1) som menar att eleverna behöver utveckla ett akademiskt skolspråk för att 

kunna utveckla de förmågor och kunskaper som beskrivs i kursplanerna för de olika 

samhällsorienterade ämnena. Lärarnas svar kan tolkas utifrån ett synsätt på stöttning då 

lärarna fokuserar på att lära eleverna hur de ska tänka och inte bara vad de ska tänka, för att 

de enligt Gibbons (2013 s.37) ”ska kunna använda kunskapen i andra sammanhang”. Ella 

fokuserar på utvecklingen av skolspråket genom begreppen, hon menar att ”det handlar om att 

eleverna ska få möjlighet att utöka sitt ordförråd, kunna se samband mellan begrepp, 

begripliggöra ämnesspecifika begrepp och göra dem till en del av sitt språk. Skolspråket ska 

inte stanna i klassrummet utan eleverna ska kunna använda språket i andra sammanhang”. 

Lärarnas svar kan tolkas som att de tagit uppdraget att utveckla elevernas skolspråk på stort 

allvar. Maja, Ella och Hanna resonerar om att alla barn ska ha samma chans att utveckla 

skolspråket för att kunna klara sig i samhället. Deras resonemang kan liknas med Axelsson 

(2016 s.159) som menar att alla elever inte möter skolans och samhällets språkbruk utanför 

skoltid. Axelsson (2016) betonar att undervisning som tar hänsyn till språket därmed kan vara 

avgörande för fortsatt lärande.  

7.2.2	Språkutveckling	i	planering,	undervisning	och	bedömning	

Samtliga informanter redogör för hur viktig interaktion, förkunskaper och stöttning är i det 

språkutvecklande arbetet. Maja beskriver hur hon i planeringen funderar över vilka begrepp 

som är viktiga och sen formar undervisningen utifrån begreppen. Maja säger att hon funderar 

över ” vad är det som eleverna ska kunna, och vilka språkliga aktiviteter kan jag använda för 
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att det ska förstärkas?”. Hennes reflekterande frågor påminner om Hajer & Meestringas 

(2014) förslag på stöttande aktiviteter då läraren funderar över vad eleverna redan kan och hur 

man kan stimulera vidare utveckling. Vidare berättar Maja hur hon alltid utgår från elevernas 

förkunskaper i sin planering och att hon planerar aktiviteter för att göra eleverna aktiva. 

Vidare berättar hon hur hon har höga förväntningar på eleverna och planerar in stöttning för 

att eleverna ska kunna nå målen. Hanna beskriver hur hon ”funderar över vad som kan vara 

svårt, både språk- och kunskapsmässigt och hur hon försöker hitta moment som utvecklar”. 

Erik berättar hur han sätter upp språkliga mål i planeringsstadiet, ” om undervisningen och 

bedömningen kräver att eleverna ska kunna resonera om något, behöver jag planera in 

aktiviteter som lär eleverna att resonera. Det gäller även t.ex. läsning. Om eleverna ska läsa 

texter för att ta till sig kunskap behöver jag planera in aktiviteter som tränar olika 

lässtrategier”. Lärarnas beskrivning av planeringen för en språkutvecklande undervisning går 

att likna med vad Hajer & Meestringa (2014 s.17) kännetecknar som de tre viktigaste 

förutsättningarna för en språkinriktad undervisning, nämligen kontextrikedom, många 

möjligheter till interaktion samt språklig stöttning. Lärarna redogör även tillsammans för 

samtliga sex utgångspunkter för en språkutvecklande SO-undervisning i sina svar som 

Bjerregaard & Kindenberg (2015) redogör för. Det är dock ingen informant som själv menar 

att hen uppfyller alla utgångspunkter. Det kan bero att lärarna inte har kunskap om samtliga 

utgångspunkter, eller faktiskt inte arbetar med dem. Om lärarna fick en lista på vad som 

kännetecknar en språkutvecklande undervisning och skulle redogöra för vad de tog hänsyn till 

skulle resultatet kanske vara annorlunda.  

Ella berättar hur hon i nuläget arbetar med ekonomi som innehåller flera abstrakta begrepp 

som ”ränta”, ”konsument” och det ”ekonomiska kretsloppet”. Hon beskriver hur hon försöker 

att modellerna begreppen genom att rita, beskriva, gestikulera o.s.v. Hon fokuserar även på 

interaktionen genom att diskutera begreppen tillsammans i helklass och i par, samtidigt som 

hon är noga med att själv använda begreppen på ett korrekt sätt. Hanna beskriver det som ett 

samarbete då hon menar att ”jag tror på att eleverna ska vara aktiva. Genom att samarbeta och 

interagera med varandra kan de hjälpas åt att utveckla både kunskaperna men också språket”. 

Hennes resonemang bekräftas av Bjerregaard & Kindenberg (2015 s.25) som menar att 

genom att ge eleverna möjligheter till att samarbeta, samtala, skriva och bearbeta stoffet 

utvecklas inte bara ämneskunskaperna utan även skolspråket. Maja beskriver hur hon arbetar 

med begreppsutveckling i form av t.ex. begreppskartor. Hon pratar även om hur hon arbetar 

med lässtrategier i undervisningen ”eleverna läser väldigt sällan texter själva. De förbereds 
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innan på innehållet och sen läser vi ofta tillsammans i helklass eller i par för att eleverna ska 

ha möjlighet att samarbeta och stötta varandra. Jag använder även lässtrategier för att lära 

eleverna hur de kan överkomma hinder som de möter i läsningen”. Även Ella beskriver hur 

eleverna aldrig ”lämnas ensamma” i läsningen utan att de alltid läser och aktivt arbetar med 

texterna tillsammans. Lärarnas beskrivningar av planeringen och undervisningen påminner 

om Sellgrens (2011) resultat som visade att planeringen är en viktig del där lärarna försöker se 

över vilka specifika begrepp eleverna ska lära sig. Vidare planerade lärarna i Sellgrens (2011) 

studie in muntliga moment i undervisningen och såg till att ha förberett eleverna innan nytt 

material delades ut. Lärarna i Sellgrens (2011) studie poängterade, i likhet med föreliggande 

studie, värdet av att eleverna får arbeta i grupp eller i par eftersom det innebär att leder till 

interaktion eleverna emellan där de kan lära av varandra och hjälpas åt med språkliga 

aspekter.  

Ulf beskriver hur han själv använder ett avancerat språk i undervisningen och visar på hur 

man kan/ska använda begreppen. Han beskriver dock att ”även om jag inte vill tenderar jag 

till att förenkla språket i instruktioner, medan jag använder ett mer avancerat språk när jag 

samtalar om stoffet”. Hajer (2015) återger hur forskning har visat att det finns en tendens att 

välja didaktiska lösningar med förenklingar av ämnesinnehållet. Så tolkar jag inte Ulfs 

beskrivning av att förenkla språket, då han menar på att han förenklar språket i instruktioner 

och inte i samtal om stoffet. Det kan tolkas som att man inte ska vara rädd för att ibland växla 

mellan ett vardagligt språk oh ett skolspråk då Axelsson (2016) menar att det inte finns några 

gränser mellan vardagsspråk och skolspråk, utan att skillnaderna bör ses som gradvisa och 

tillsammans utgöra ett kontinuum. Erik beskriver hur han använder olika metoder för att ta 

hänsyn till språket i undervisningen. Han berättar hur han ”använder EPA-metoden för att öka 

interaktionen och aktiviteten mellan eleverna. Vidare har jag ett formativt förhållningssätt för 

att stämma av elevernas kunskaper för att veta hur jag ska stötta dem vidare”. Hans 

resonemang stämmer överens med Bringéus & Kouns (2016) som menar att stöttning kan 

vara utformad som framåtsyftande respons. 

Ulf resonerar om att ”språket kan sätta käppar i hjulet i bedömningarna. Det gäller att ha klart 

för sig vad som är ämnesförmågor och vad som är språkförmågor”. Separationen mellan de 

båda målen är inte helt oproblematisk då vi utvecklar ny kunskap och visar vad vi har lärt oss 

genom språket. Erik menar att ”det är viktigt att eleverna har fått träna på både 

ämneskunskaperna och språkkunskaperna inför bedömningen. Om bedömningsuppgiften 

bygger på att resonera, behöver eleverna ha fått träna på den språkliga förmågan att kunna 
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föra resonemang”. Ella och Maja menar att det är viktigt att använda både formativa och 

summativa bedömningsformer. Ella beskriver hur hon även försöker att låta eleverna visa sina 

kunskaper muntligt då flera elever har svårt att formulera sig skriftligt. Lindqvist (2014) 

studie visade att eleverna var överens om att det viktigaste var att låta som någon som kan det 

man håller på med, d.v.s. att kunna ämnesspråket. Hanna resonerar om hur viktigt det är att 

inte ”luras” av att eleverna använder ett avancerat skolspråk men inte riktigt besitter 

ämneskunskaperna och vice versa. 

7.2.3	Svårigheter	och	stöd	

Lärarna är relativt samstämmiga i sina svar angående vilka svårigheter som kan uppstå i det 

språkutvecklande arbetet. Samtliga beskriver svårigheten i att eleverna ligger på så olika nivå. 

Den språkliga spridningen behöver inte hänga ihop med elevernas modersmål då Sellgrens 

(2011) studie visade det är ganska många elever med svenska som modersmål som också har 

språkliga svårigheter i skolan. Maja beskriver det som ”I en klass finns ofta en blandning av 

elever som ofta kommer i kontakt med skolspråket och utvecklat en god språkförmåga, 

flerspråkiga elever, elever med talstörningar och så vidare. Spridningen på eleverna är en del 

av charmen i arbetet- men samtidigt en svårighet”. Wedins (2011) studie visade att tre elever 

uppvisade varierad språkutveckling och stora variationer i sin performans över den period av 

tre år som studien omfattade. Slutsatsen av Wedins (2011) studie var att oberoende av 

elevernas tidigare språk- eller ämneskunskaper, kunde användandet av språkutvecklande 

arbetssätt i klassrummet vara av avgörande betydelse under elevernas utveckling av en 

tillräckligt god läs- och skrivförmåga. Vidare beskriver Maja det som att eleverna inte är vana 

vid att använda skolspråket. Hon säger att ”många har inte språket med sig idag och eleverna 

kommer inte i kontakt med skolspråket hemma i samma utsträckning”. Maja som har arbetat 

som lärare i över 20 år formulerar det som att eleverna inte kommer i kontakt med skolspråket 

i samma utsträckning längre. Hennes svar kan därmed tolkas som att eleverna kom i kontakt 

med skolspråket i högre utsträckning utanför skolan förr. Vad denna förändring skulle kunna 

bero på hade varit intressant att undersöka vidare. Majas resonemang om utvecklingen av 

skolspråket bekräftas av Axelsson (2016 s.159) som menar att utgångspunkten för 

utvecklingen av skolspråket varierar beroende på varje barns avstånd mellan vardags- och 

skolspråket och att undervisning som tar hänsyn till språket kan vara avgörande för fortsatt 

lärande.  
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Ella beskriver att en av de största svårigheterna är när elever är frånvarande. Hon säger att 

”undervisningstiden är så oerhört viktig. Det är då begreppen modelleras, repeteras och 

befästs. Om en elev är frånvarande har man inte samma möjlighet att ge den eleven samma 

stöd utan eleven får ofta försöka läsa sig till kunskapen själv vilket kan ge stora 

konsekvenser”. Hanna beskriver hur tiden är en svårighet. Hon säger att ”det tar längre tid vid 

planeringen att få in språket. Det tar även viss undervisningstid och jag önskar att man kunde 

arbeta ännu mer språkutvecklande men det är så mycket annat som ska hinnas med”. Hajer 

(2015b s.1) bekräftar hur språkutveckling hos eleverna kräver ett målmedvetet arbete av 

läraren. Även Sellgrens (2011) studie bekräftar att det inte är någon tvekan på att en 

undervisning som har fokus på både språkliga aspekter och ämnesinnehåll är mer 

tidskrävande för läraren, men att eleverna inte behöver uppleva det som en ”dubbel uppgift” 

att utveckla både språk- och ämneskunskaper. Om planeringen för, och till viss del 

genomförandet av, en undervisning som tar hänsyn till både språk och ämneskunskaper är 

mer tidskrävande kan man förstå Hannas resonemang om att hon skulle vilja arbeta mer 

språkutvecklande men samtidigt upplever en stress över allt annat som ska hinnas med.  

Ulf beskriver att han själv behöver utbildning inom språkutveckling som en svårighet. Han 

berättar att han inte fick någon utbildning inom sin lärarutbildning och nu upplever att han 

saknar redskap för att arbeta språkutvecklande i den mån han skulle vilja. Ulf beskriver det 

som Gibbons (2013) konstaterat, att många lärare aldrig fått någon utbildning i 

andraspråksutveckling eller möjlighet att förbereda sig för denna typ av undervisning. Två av 

lärarna uppger att de fått fortbildning inom ämnet via sin arbetsplats och de andra två menar 

att de själva har försökt att läsa på om ämnet. Det främsta stödet som informanter uppger och 

önskar är fortbildning inom arbetsplatsen och kollegialt lärande. Hanna resonerar om att 

fortbildning utanför arbetsplatsen inte är lika givande. Hon formulerar det som att ”man 

behöver se språkutveckling som en gemensam satsning på skolan. Språkutveckling innefattar 

inte bara språklärarna utan alla lärare är ansvariga”. Lärarna redogör inte för något annat stöd, 

utan fördjupade kunskaper inom språkutveckling i form av kollegialt lärande och fortbildning 

är det som efterfrågas.  

7.3	Analys	av	likheter	och	skillnader	mellan	resultaten	

Genom metodkombinationen framkommer både likheter och skillnader i resultaten. 

Informanternas beskrivningar av vad språkutveckling är och hur de tar hänsyn till språket i sin 

undervisning genererade ett relativt samstämmigt resultat metoderna emellan. Dock var 



 

44 
 

materialet som samlades in genom intervjuerna mer detaljerat. Detta på grund av att intervjun 

ger möjlighet att ställa följdfrågor och låta informanterna fördjupa sina svar. 

Enkätundersökningen genererade dock ett större material än vad intervjuerna gjorde. Genom 

intervjuerna undersöktes även hur lärarna ansåg sig ta hänsyn till språket vid planering och 

bedömning, något som inte undersöktes i enkätundersökningen. Intervjufrågorna riktades 

även mot ämnet samhällskunskap, till skillnad från enkätundersökningen som undersökte 

språkutveckling i samtliga SO-ämnen.  

I resultatet framkommer vissa skillnader. I enkätundersökningen framkom det att 28 % aldrig 

upplevde några svårigheter i det språkutvecklande arbetet, medan samtliga informanter i 

intervjuerna redogjorde för att de upplevde svårigheter. Vidare kategoriserade resultatet av 

enkätundersökningen flera olika typer av stöd som inte framkom under intervjuerna. Detta 

kan bero på att informanterna i enkäten hade fasta svarsalternativ med olika typer av stöd att 

välja mellan, medan lärarna i intervjuerna själva fick formulera svar utan några alternativ att 

tillgå.  

8. Slutsats,	diskussion	och	vidare	forskning		

Syftet med föreliggande studie har varit att undersöka lärares uppfattningar av att arbeta 

språkutvecklande i samhällskunskap för årskurs 4-6 och vilka svårigheter som möjligtvis kan 

uppstå. Metodkombinationen har genererat ett relativt samstämmigt resultat, med vissa 

skillnader gällande svårigheter och stöd i det språkutvecklande arbetet. Kortfattat har studien 

kommit fram till att lärarna i planeringsstadiet tar hänsyn till språket genom att försöka utgå 

ifrån elevernas språkliga och ämnesmässiga förkunskaper. De planerar in aktiviteter för att 

göra eleverna aktiva genom språkliga aktiviteter för att bearbeta och utveckla 

ämneskunskaperna och skolspråket. Många lärare uppger att de ämnesspecifika begreppen har 

en central del i utformningen av undervisningen. Lärarna beskriver att de tar hänsyn till 

språket i undervisningen genom ett målmedvetet arbete mot det avancerade skolspråk som 

krävs för lyckade studieresultat. De beskriver hur de planerar in språklig stöttning utifrån 

elevernas förkunskaper, men även stöttande aktiviteter i undervisningen, som t.ex. formativ 

bedömning. Vidare uppger lärarna att de använder olika modeller för att utveckla de språkliga 

förmågor som krävs för att kunna nå målen i samhällskunskap. I bedömningarna uppger 

lärarna att de tar hänsyn till språket genom att låta eleverna öva på de språkliga förmågor som 

krävs för att kunna visa sina ämneskunskaper.  
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I enkätundersökningen framkommer det att 28 % av informanterna aldrig upplever några 

svårigheter i det språkutvecklande arbetet. Resterande informanter i enkätundersökningen, 

samt samtliga informanter i intervjuerna, redogör dock för svårigheter. Den främsta 

svårigheten som uppgavs var svårigheten i att anpassa undervisningen efter elevernas 

skiftande förmågor. Lärarna problematiserade även utvecklingen av det specialiserade 

skolspråket med dess abstrakta begrepp som en svårighet. Det stöd som ansågs mest 

betydelsefullt var kollegialt lärande, fortbildning inom arbetsplatsen och språkutvecklande 

modeller/redskap. Språkutvecklande läromedel och fortbildning utanför arbetsplatsen 

nämndes i viss omfattning i enkätundersökningen.   

Studiens resultat har väckt frågor om lärarnas kunskap om språkutvecklande arbetssätt. 

Mycket av den forskning som presenterats, med undantag för Sellgren (2006), har visat att 

lärare saknar hög medvetenhet om textbruket inom sina skolämnen och vilken skriftspråklig 

kompetens som anses värdefull (Lindqvist 2014 s.12), att många lärare saknar kompetens om 

hur man kan arbeta språk- och kunskapsutvecklande (Skolinspektionen 2010 s.7) och att 

språkliga perspektiv inte har någon framträdande plats i exempelvis NO- och SO-ämnena i 

svensk kontext (Axelsson & Magnusson 2012 s.349). Resultatet i föreliggande studie 

motsäger delar av den tidigare forskning som presenterats. Resultatet kan snarare tolkas i linje 

med Sellgrens (2006) studie som visade att lärarna hade en stor medvetenhet om språkets 

betydelse i sina respektive ämnen. Flertalet informanter beskriver en syn på språkutveckling 

utifrån ett sociokulturellt perspektiv på lärande där språk, tänkande och kunskapsutveckling 

går hand i hand, och att språket och interaktionen med andra människor har en avgörande 

betydelse för kunskapsutvecklingen. Vidare redogjorde lärarna för stöttningens betydelse för 

lärandet och hur viktigt det är att utgå från elevernas förkunskaper. Resultatet kan tolkas, i 

likhet med resultaten som framkom i Sellgrens (2006) studie, att lärarna tar hänsyn till 

elevernas förkunskaper och visar insikt om arbetssättens betydelse för elevernas möjligheter 

att tillgodogöra sig ämnesstoff och för att utveckla sina språk. Med undantag från Sellgrens 

(2006) studie, finns det skillnader i de resultat som lyfts fram i tidigare studier, och resultatet i 

föreliggande studie. Det kan bero på att den tidigare forskning som presenterats till stor del 

bygger på observationer av lärarnas undervisning. Föreliggande studie undersöker lärarnas 

egna uppfattningar om deras undervisning. Lärarnas beskrivningar av det språkutvecklande 

arbetet behöver inte överensstämma med hur de faktiskt undervisar. Det hade därför varit 

intressant att genomföra observationer för att se hur, och i vilken utsträckning, som lärarna tar 

hänsyn till språket i sin planering, undervisning och bedömning. 
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Vidare hade det varit intressant att fördjupa studien ytterligare genom att studera 

språkutvecklande arbetssätt i andra ämnen. Tycker lärare att språkutveckling är lika viktigt 

inom alla skolans ämnen? Flera lärare uppger även i enkätundersökningen att 

språkutvecklande läromedel är ett stöd i det språkutvecklande arbetet. Det hade därmed varit 

intressant att studera hur dessa läromedel tar hänsyn till elevernas språk- och 

kunskapsutveckling. Vidare forskning utifrån ett elevperspektiv hade kunnat tillföra en 

ytterligare aspekt till den förhållandevis komplexa uppgiften att kunna tillägna sig både 

ämneskunskaper och språkkunskaper. 
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Bilaga	1:	Enkät	

Enkäten går i sin helhet att finna via följande länk: 

https://goo.gl/forms/WUpU4LxDycezRlv12  

Språkutvecklande	arbetssätt	i	SO-ämnen	

Hej!  Mitt namn är Elin Öhman och jag är student vid grundlärarprogrammet, inriktning 4-6, 

vid Södertörns högskola och genomför nu mitt sista examensarbete där denna studie ingår. 

Syftet med studien är att undersöka vilka anpassningar lärare gör för att hantera språket i 

samband med planering, undervisning och bedömning i de samhällsorienterade ämnena. Jag 

kommer även att försöka ta reda på vilka svårigheter det finns med att arbeta 

språkutvecklande samt vad lärare anser att de behöver för stöd i det språkutvecklande arbetet.  

Deltagandet i denna undersökning är helt frivilligt. Du kan när som helst välja att avbryta ditt 

deltagande. All insamlad information kommer att behandlas och framställas aktsamt. 

Deltagandet är anonymt och endast utbildning och annan relevant information kommer att 

publiceras. Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Södertörns 

högskola. När uppsatsen är klar kommer den att finnas tillgänglig att ta del av i sin helhet och 

all insamlad information kommer att makuleras.  

Tack på förhand! 

Elin 

1. Hur länge har du arbetat som lärare? 

a) Mindre än 5 år b) 5-10 år c) 10-15 år d) 15-20 år e) Mer än 20 år 

2. Undervisar/har undervisat SO på mellanstadiet (årskurs 4-6)? 

a) Ja b) Nej 

3. Vad innebär språkutveckling för dig? 

______________________________________________________________ 

Hitta språket i ämnet 

Man brukar referera till att språkutveckling inte ska ses som ett eget ämne, utan något som ska 

tas tillvara i alla ämnen för att stärka språket och lärandet. I kursplanerna för de 
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samhällsorienterade ämnena framgår det att eleverna ska utveckla olika förmågor som bygger 

på en språklig kompetens.  

I denna enkätundersökning undersöks endast hur lärare tar hänsyn till språket i sin 

undervisning. Hur man kan inkludera språket i sin planering och bedömning kommer att 

undersökas genom intervjuer. 

4. Hur tar du hänsyn till språket i din undervisning? 

_____________________________________________________________________ 

5. Vilka redskap/modeller använder du för att arbeta språkutvecklande? 

_____________________________________________________________________ 

6. Vilken betydelse tycker du att språkutveckling har för de samhällsorienterade 

ämnena? 

a) Väldigt viktigt b) Viktigt c) Varken eller d) Ganska oviktigt e) oviktigt 

7. Uppfattar du några svårigheter med att arbeta språkutvecklande? 

a) Ja, ofta b) Ja, ibland c) Ja, sällan d) Nej, aldrig 

8. Om ja på föregående fråga, vilka svårigheter har du uppfattat? 

_____________________________________________________________________ 

9. Har du fått någon utbildning inom språkutveckling? (flervalsfråga) 

a) Ja, inom lärarutbildningen b) Ja, fortbildning c) Nej d) Övrigt 

10. Vad anser du att man behöver för stöd för att kunna arbeta språkutvecklande? 

(Flervalsfråga) 

a) Fortbildning utanför arbetsplatsen b) Fortbildning inom arbetsplatsen c) Kollegialt 

lärande d) Språkutvecklande läromedel e) Språkutvecklande redskap/modeller      

f) Övrigt  
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Bilaga	2:	Intervjuguide		

• Berätta om studiens syfte 

• Etiska ställningstaganden  

• Tillstånd för inspelning 

 

1. Antal år som lärare/ undervisande i de samhällsorienterade ämnena: 

2. Vad innebär språkutveckling för dig? 

3. Hur tar du hänsyn till språket i din planering? 

4. Hur tar du hänsyn till språket i din undervisning? 

5. Hur tar du hänsyn till språket vid bedömningar? 

6. På vilket sätt anser du att språkutvecklande arbetssätt har betydelse för ämnet 

samhällskunskap? 

7. Har du uppfattat några svårigheter med att arbeta språkutvecklande? 

8. Vilka svårigheter har du uppfattat?  

9. Vad anser du att man behöver för stöd för att kunna arbeta språkutvecklande? 

10. Vill du tillägga något? 

Kort summering och tacka för avsatt tid.  

 


