
 
 

 

  

 

 

 

 
 

 

SPRÅKUTVECKLANDE ARBETE 
– NYA DIDAKTISKA PERSPEKTIV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kandidat  
 Examensarbetet i lärarprogrammet    

 
 
 

Marie-Louise Svensson 
Oskar Munkby 

 
 

2015 
 
 

HÖGSKOLAN I BORÅS 



 

  



 

Arbetets art:    Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och 

grundskolans årskurs 1-3, 240 hp. 

  Examensarbete I för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 

1-3, 15 högskolepoäng i pedagogiskt arbete. 

 

Utgivningsår:  2015 

 

Svensk titel: Språkutvecklande arbete – nya didaktiska perspektiv  

 

Engelsk titel:  Language development – new didactic perspectives 

 

Nyckelord:  språkutveckling, språkutvecklande arbete, nya didaktiska perspektiv, 

fristående skola, undervisning  

 

Författare:  Marie-Louise Svensson och Oskar Munkby 

  

Handledare:  Gunilla Fihn  

 

Examinator:  Mary-Anne Holfve-Sabel 

 

 

Sammanfattning 

 
Bakgrund 

Tidigare forskning visar att språkutvecklande arbete behövs för att ge elever med olika 

språkbakgrund så goda förutsättningar som möjligt att utveckla sitt språk, internationella 

undersökningar av skolresultat pekar på att svenska elever tappar resultatmässigt jämfört med 

andra länder gällande läsförmåga. I bakgrundskapitelet presenteras mer ingående teorier från 

tidigare forskning om varför språkutvecklande arbete behövs och teorier om hur språkutvecklande 

arbete kan bedrivas i undervisningen med fokus på förskoleklass samt årskurs 1-3.  

 

Syfte 

Denna studies syfte är att undersöka språkutvecklande arbete i klassrum och genom denna 

undersökning försöka skapa nya didaktiska perspektiv på språkutvecklande arbete. 

 

Metod 

Undersökningen i denna studie är av kvalitativ metod, och använder sig av strukturerad 

observation. Observationerna genomfördes med hjälp av ett observationsschema i en fristående 

skola i förskoleklass samt årskurs 1-3.  

 

Resultat 

I resultatkapitlet presenteras resultat från de strukturerade observationerna. Inblick ges i hur det 

språkutvecklande arbetet kan te sig i ett klassrum och hur pedagoger arbetar språkutvecklande i 

sin undervisning. De gemensamma drag vi kunde se i resultatet från de observerade grupperna var 

att pedagogerna var tillåtande gällande kommunikation i klassrummet, men att detta skulle göras 

var inget som betonades av pedagogerna. Undervisningsmaterialet som användes i grupperna var 

nivåanpassat efter elevernas ålder. Då pedagogerna förklarade begrepp användes ofta tydligt 

stödmaterial till förklaringarna. Utifrån observationsresultatet kunde vi skapa för oss nya 

didaktiska perspektiv på språkutvecklande arbete.  
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1. Inledning 
Språkutvecklande arbete i skolan är för oss som blivande pedagoger ett intressant och viktigt 

område som vi valt att fokusera på i vår studie. Språket är en stor del av innehållet i alla 

ämnen som undervisas i skolan och inte enbart i svenskämnet. Detta forskningsområde valde 

vi eftersom vi i en tidigare pilotstudie har undersökt detta. Då undersökte vi språkutvecklande 

arbete utifrån infallsvinkeln svenska som andraspråk i ett antal kommunala skolor. Det gjorde 

oss intresserade av att undersöka forskningsområdet ur andra perspektiv. För att få detta valde 

vi att frångå fokus på svenska som andraspråk, då vi i arbetet med vår pilotstudie märkte att 

arbete med att utveckla språk är lika applicerbart i alla ämnen. Det perspektiv vi valt att 

fokusera på i denna studie har således växt fram utifrån tidigare pilotstudie samt den 

erfarenhet vi har från den kommunala skolan. Det kändes därför intressant för oss att bedriva 

undersökningen i en fristående skola. 

 

I denna studie presenteras teorier om språkutveckling som går att applicera vid inlärning av 

olika språk. Studiens fokus ligger på svenskans språkutveckling, då det är mest aktuellt i de 

tidiga årskurserna i skolan. Anledningen till att vi vill fokusera på det som är mest aktuellt i 

de tidigare årskurserna är att vi utbildar oss till grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3.  

 

De erfarenheter vi som studenter fått på lärarutbildningen på högskolan i Borås är att 

språkutvecklande arbete ser olika ut på skolor. Enligt den rådande diskursen i media lyfts ofta 

fristående skolor ut som mer gynnsamma för läs- och skrivinlärning. Myrberg (2006) 

framhåller i sin avhandling där 9-10 åriga elevers läsförmåga undersökts, att elever i 

fristående skola har bättre läsförmåga än de i kommunal skola. 

 

Bevisat: Friskola bra för alla är rubriken på en ledarartikel i Borås Tidning författad av 

Näslund och Hermansson (2012). De menar att en ökning av andelen fristående skolor ger ett 

bättre skolresultat i alla ämnen och detta grundar de på en undersökning utförd av Institutet 

för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU). I en rapport från Skolverket (2005) redovisas 

en undersökning av skolors resultat och den visar att elever i fristående skola har bättre 

resultat överlag jämfört med elever i kommunal skola. Organisationen för ekonomiskt 

samarbete och utveckling (OECD 2014) analyserade PISA-undersökningen som utfördes i 

Sverige 2012. I denna analys framkom att elever i friskolor presterade bättre i alla ämnen än 

elever i kommunala skolor. Det framkom även att elevers läsförmåga har blivit sämre över de 

senaste tio åren. Ofta är det så att undersökningar bygger på elevers betyg i de högre 

årskurserna detta gör även de tre undersökningarna ovan. Denna studies fokus ligger på de 

lägre årskurserna men där finns inte lika mycket undersökningar gjorda därför ser vi en 

relevans av att framhålla undersökningarna trots att de inte fokuserar på samma åldersgrupp. 

Det som framkom i dessa undersökningar kan ha flera dimensioner än vad just resultatet 

pekar på. Sådana dimensioner kan vara elevers socioekonomiska status, elevsammansättning 

utifrån språkligförmåga samt pedagogernas didaktiska förmåga och utbildningsnivå. 

Ytterligare en aspekt på detta presenterad av Flores (2013) i en artikel i Dagens Nyheter är att 

det kan vara så att gymnasieelever i fristående skolor tenderar att få ett överbetyg i högre grad 

än de i kommunal skola, utifrån aspekten att eleverna fått ett högre betyg än vad de presterat 

på nationella prov. 

 

Studier avseende undervisning i fristående skolor kan därför vara av allmänintresse för att 

synliggöra och dokumentera hur den språkutvecklande undervisningen bedrivs där. Därför är 

det intressant för oss att övergripande studera det språkutvecklande arbetet kan se ut i en 

fristående skola, i detta fall en skola med montessoripedagogik.  
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2. Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka språkutvecklande arbete i klassrum för att försöka 

skapa nya didaktiska perspektiv på språkutvecklande arbete.  

2.1 Begreppsförklaring 
Här presenteras förklaringar till ett antal begrepp centrala för denna studie och dessa är 

förklarade utifrån övergripande teorier om dem. Den förklaring som ges här betonar den 

betydelsen begreppen har i denna studie. 

 

Språkutvecklande arbete – Med språkutvecklande arbete avses det arbete i klassrummet där 

eleverna ges möjlighet att utveckla sitt språk. I ett språkutvecklande arbete behövs det skapas 

goda språkutvecklande möjligheter. Det kan pedagoger skapa genom att elever får möjlighet 

att öva på den kommunikativa förmågan, den språkliga förmågan och talförmågan 

(Gibbons 2010). 

 

Kommunikativ förmåga – Den kommunikativa förmågan innebär att göra något gemensamt 

vilket härrör från det latinska ordet ”communicare” som ordet kommunikation kommer ifrån. 

Det finns flera sätt att kommunicera och ett av dessa är språk. För att kommunicera på andra 

sätt kan exempelvis olika estetiska utrycksformer användas, i detta innefattas dans, bild, 

musik och drama. Ett sätt att träna sin kommunikativa förmåga är att träna sig på 

”turtagning”. Med turtagning menas att när en talar lyssnar den andre aktivt för att sedan 

kunna ge respons eller fortsätta dialogen (Svensson 2009). 

 

Språklig förmåga – Språklig förmåga är ett komplext begrepp med många olika betydelser. 

När Svensson (2009) beskriver språklig förmåga pekar hon på att språk är ett verktyg för att 

kommunicera, uppbyggt av symboler. Då språket används i kommunikation är detta vanligast 

genom tal eller skrift. Hon menar att språket även har en betydande roll vid tänkandet då detta 

oftast görs med hjälp av språk.  

 

Talförmåga – I begreppet talförmåga påtalar Svensson (2009) att det är det språkljud som 

personer frambringar verbalt. Hon beskriver att för att talförmågan skall kunna utvecklas 

behövs bland annat träning att få samtala. 

 

Multimodalt lärande – I studien används begreppet multimodalt lärande, ofta i sammanhang 

med texter. Selander och Kress (2010) redogör för begreppet multimodalt lärande som när en 

text behandlas med olika medier. Sådana medier kan vara exempelvis ord, gester och ljud som 

i sin tur kan produceras med olika sorters verktyg som böcker, tidningar eller datorer. 

 

Montessoripedagogik – Montessoripedagogiken grundades enligt Lillard (2013) av Maria 

Montessori som var italiensk barnläkare. Den första montessoriskolan startade 1907. Denna 

pedagogik vilar på observationer av barn och att barnen själva har en strävan att vilja utveckla 

sig. Pedagogiken bygger även på att inlärningen sker under vissa givna stadier och att dessa 

utvecklas bäst när barnen får arbeta självständigt och fritt. Pedagogens roll ska vara att stödja 

och vägleda barnen.  
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3. Bakgrund 
I detta kapitel presenteras först varför språkutvecklande arbete behövs utifrån läroplanen och 

tidigare forskning. Därefter följer en genomgång av allmänna teorier om språkutvecklande 

arbete och hur det kan bedrivas. De teorier som presenteras i detta kapitel är inte fokuserade 

på en specifik ålder avsikten är att de ska kunna appliceras på undervisning i förskoleklass 

samt årskurs 1-3. 

3.1 Varför behövs språkutvecklande arbete? 
I Läroplanen för grundskola, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr 11) finns de 

riktlinjer skolan och pedagogen ska följa gällande skolans uppdrag. Där står att varje elev 

skall ges möjlighet att utveckla sin förmåga att läsa, skriva och kommunicera. Genom att 

eleven ges möjlighet till en rik och mångfacetterad undervisning så skall eleven i skolan 

kunna utveckla en tilltro till sin egen språkliga förmåga. Vidare beskrivs pedagogens ansvar i 

Lgr 11 (2011) där står att pedagogen ska ansvara för genomförandet och planerandet av 

undervisningen så att eleven får bästa möjliga förutsättningar för en gynnsam 

språkutveckling. 

 

Hägerfelth (2011) redogör för två aspekter på varför det behövs språkutvecklande arbete. Den 

första aspekten är skolklassers heterogena sammansättning beträffande etnicitet i dagens 

skola, där många olika språk får möjlighet att mötas. Den andra aspekten är att svenska elever 

tappar i internationella jämförelser gällande läsförmåga och kunskaper. De internationella 

jämförelserna Hägerfelth hänvisar till är hämtade från utbildningssystemsundersökningarna 

PISA och TIMSS. PISA grundar sitt undersökningsresultat på 15 åriga elever, och TIMSS 

baserar sin undersökning på elevresultat från årskurs 4 och 8 (Skolverket 2013).  

 

Hajer och Meestringa (2010) betonar vikten av språkutvecklande arbete i skolorna för att 

minska skillnaderna mellan språket som används i skolan och vardagsspråket. De menar att 

elever behöver möta sådan språkutvecklande undervisning så tidigt som möjligt i sin skolgång 

för att kunna utveckla sin språkliga förmåga så att de ämnesspecifika begreppen inte blir 

övermäktiga då skolspråket blir mer avancerat för varje årskurs. Ett exempel på ett sådant 

ämnesspecifikt begrepp är ordet ”växthuseffekt” vilket oftast används i betydelsen av att 

värmen på jorden stiger på grund av miljöfarliga gaser. Om en elev inte har tillräcklig 

begreppsförståelse av ordet kan ordet uppfattas som en positiv effekt där något växer i ett 

växthus. Gibbons (2013) resonerar om vikten av språkutvecklande arbete, då elever ofta inte 

har förkunskapen med sig kring det ämnesspecifika språket. Eleverna kan prata om ämnet 

men de har inte alltid en djupare förståelse för vad begreppen innebär.  

 

Svensson (2009) redogör också för vikten av att bedriva språkutvecklande arbete för att 

minska skillnaderna mellan språket som används i skolan och vardagsspråket, och utifrån 

detta framhåller hon en annan aspekt av problematiken. Denna aspekt är, att alla elever har 

olika språkbakgrund med sig när de kommer till skolan. Effekten av detta är, att eleverna har 

olika förförståelse för det språk som används i skolan. Då eleverna har olika språkbakgrund 

pekar Löthagen, Lundenmark och Modigh (2012) på vikten av att utgå från elevernas 

förkunskaper och låta det ligga till grund för undervisningen. På så vis ges varje elev stor 

möjlighet till språkutveckling.  

3.2 Språkutvecklande arbete 
När Hajer och Meestringa (2010) diskuterar vad som kännetecknar gott språkutvecklande 

arbete menar de, att eleverna i undervisningen ska få höga språkliga utmaningar och tydligt 
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stöd. Även Cummins (2009) uttrycker betydelsen av att eleverna får språklig stimulans som är 

kognitivt utmanande samtidigt som de får tydligt och riktat stöd. För att tydliggöra detta har 

han tagit fram en modell i fyra fält, där ett av fälten kännetecknas av tydligt stöd och hög 

kognitiv utmanande undervisning. Att undervisningen bedrivs i detta fält är något Cummins 

anser gynnsamt för elevers språkliga utveckling. Han menar att en hög kognitiv nivå på 

undervisningen skapas när eleverna får kognitivt krävande utmaningar, där deras tänkande 

stimuleras då det är viktigt för lärandet att eleverna får analysera och resonera mentalt och 

verbalt.  

 

 
Cummins fyrfältare (fritt efter Hajer & Meestringa 2010) 

 

Löthagen, Lundenmark och Modigh (2012) framhåller vidare vikten av att uppgifterna inte 

bara har hög kognitiv utmaning och stöd utan även ger eleverna en känsla av att de kommer 

att kunna klara uppgiften. Detta är viktigt, enligt dem, för att eleverna ska få tilltro till den 

egna förmågan. 

3.2.1 Språkutvecklande arbetsmodell 

En modell för att bedriva språkutvecklande arbete är cirkelmodellen. Denna arbetsmodell 

kommer från den australienska pedagogiska modellen om genrepedagogik (Gibbons 2010; 

Johansson & Sandell Ring 2010).  

 

 
Cirkelmodellen (fritt tolkat Gibbons 2010) 
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Gibbons (2010) beskriver hur cirkelmodellen är uppbyggd samt hur den kan användas i 

undervisningen. Den är uppbyggd i fyra faser, där fas ett går ut på att pedagogen försöker 

skapa en förståelse för aktuella ämnet hos eleverna genom att bygga upp kunskap om det. I 

fas två modellerar pedagogen och visar hur ämnet kan användas konkret. Då arbetet går in i 

fas tre får eleverna gemensamt i grupp stöttat av pedagog konstruera och skapa utifrån det 

aktuella ämnet. Den avslutande fjärden fasen innebär att eleverna får arbeta självständigt med 

det aktuella ämnet (Gibbons 2010; Johansson & Sandell Ring 2010).   

3.2.2 Språkutvecklande arbete utifrån stödstrukturer 

Hajer och Meestringa (2010) belyser ytterligare ett tillvägagångssätt som är gynnsamt i 

språkutvecklande arbete och det innebär att ge eleverna visuellt och taktilt stöd samt ett rikt 

utbud av multimodala texter av olika genrer. Visuellt stöd kan ges till eleverna genom bilder 

som hjälper till att förklara det aktuella begreppen eller ämnet. Det taktila stödet kan syfta till 

användandet av olika sorters konkret material. Det kan bestå av förklarande modeller, föremål 

som tydliggör vad något är, ett exempel kan vara för att förstå ordet ”rost” få känna och se på 

en rostig hink (Hajer & Meestringa 2010). Utöver visuellt och taktilt stöd lyfter Löthagen, 

Lundenmark och Modigh (2012) också fram användandet av tydliggörande och förklarande 

gester samt kroppsspråk.  

3.2.3 Språkutvecklande arbete utifrån klassrumsinteraktion 

En annan central faktor för språkutvecklande arbete är enligt Wedin (2011) interaktion i 

klassrummet där elever får möjlighet att interagera med varandra samt med pedagogen. Detta 

anser Hajer och Meestringa (2010) kan göras genom att använda sig av ett varierat arbetssätt 

där eleverna har möjlighet till en rik interaktion. Även Gibbons (2013) synliggör betydelsen 

av att elever får möjlighet att interagera och använda sitt språk så att det inte blir 

envägskommunikation. Hon menar att det då kan uppstå en ”sändarpedagogik”, där sändaren 

är pedagogen och mottagaren är eleven. Problematiken med ”sändarpedagogik” menar 

Gibbons (2013) är, att det inte ges någon möjlighet för eleverna att själva producera språk.  

 

Wedin (2008) genomförde en studie som granskade språkundervisningen i ett klassrum. Den 

klass som undersöktes i studien innehöll en mångfald av elever, med olika etnisk bakgrund 

samt varierande språkbakgrund. Pedagogerna i studien använde oftast ett språk som var 

varierat och tydligt vilket är något som Wedin (2008) anser främjande för elevernas 

språkutveckling. Hennes studie visade även att eleverna inte fick möjlighet att själva 

reproducera det mer avancerade språket. Att eleverna ges möjlighet att reproducera språk 

själva är något enligt Wedin (2008) gynnar den språkliga utvecklingen.   

 

Hajer och Meestringa (2010) resonerar om en del av det språkutvecklande arbetet i 

klassrummet utifrån aspekten enskilda samtal. I sådana samtal har pedagogen möjlighet att 

hjälpa eleverna med ämnesspecifika begreppsförklaringar samt lyssna till elevernas 

resonemang kring begreppen. Svensson (2009) framhåller fördelen med att elever får många 

tillfällen att träna sin kommunikativa förmåga via samtal, för att kunna ge elever möjlighet att 

utveckla sin kognitiva förmåga. Hon betonar vikten av att samtalen inte bara blir en trevlig 

stund utan också är kognitivt utmanande. 

3.2.4 Språkutvecklande arbete med frågeställningar 

För att undervisningen ska stimulera språket och bedrivas på en högre kognitiv nivå betonar 

Hägerfelth (2011) vikten av hur pedagogen ställer frågor. Frågorna ska helst vara öppna, 

vilket innebär att de inte har ett givet svar utan behöver resoneras och analyseras kring, 

genom att eleverna får analysera och resonera om de öppna frågorna ges eleverna kognitivt 
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krävande utmaningar. För att eleverna ska våga göra sådana analyser verbalt och mentalt av 

frågornas svar betonar Löthagen, Lundenmark och Modigh (2012) värdet av att 

klassrumsklimatet är tillåtande och att det är pedagogens ansvar att skapa ett sådant klimat i 

klassrummet. De menar att det kan ske genom att ha goda relationer till eleverna som 

stimulerar till dialoger och interaktion mellan elever och pedagoger.  

3.2.5 Språkutvecklande arbete för att befästa ny kunskap 

För att eleverna ska kunna befästa nya kunskaper är det viktigt att de får tillfälle att 

sammanfatta och reflektera över sina nya kunskaper, samt att använda dem i nya varierande 

situationer exempelvis genom tal och skrift (Hajer & Meestringa 2010). Ett annat 

tillvägagångssätt enligt Löthagen, Lundenmark och Modigh (2012) att befästa kunskap är, att 

eleverna får möjlighet att analysera och reflektera kring de aktuella begreppen och orden de 

möter i undervisningen. Hägerfelth (2011) beskriver i detta sammanhang vikten av att gynna 

alla elevers språkutveckling, genom att eleverna får möjlighet att använda de begrepp som 

eleverna möter i undervisningen multimodalt. 

3.2.6 Språkutvecklande arbete utifrån texter 

Då Hägerfelth (2011) beskriver begreppet multimodala texter menar hon, att en text består av 

olika språkliga verktyg och att dessa verktyg oftast är verbala och visuella. Vidare menar hon 

att språkutvecklingen kan gynnas av att en text exempelvis får en tydliggörande bild, och om 

denna bild uppmärksammas av både lärare och elever. 

 

Hägerfelth (2011) redogör för en studie genomförd av den kanadensiska forskaren Gloria 

Tang, som undersökt hur visuella tydliggörande material påverkar textläsning. Studien 

hämtade sitt resultat utifrån undersökningar av gymnasieelever och bedrevs i Hong Kong och 

Kanada. Den visade att eleverna i Hong Kong var mer medvetna om visuellt material till 

texterna och kunde tolka dessa, till skillnad från de kanadensiska eleverna som mestadels 

ignorerade det visuella materialet. Studiens visade att eleverna och pedagogerna i Hong Kong 

arbetade mer systematiskt, med tolkning av bilder och förde diskussioner om dessa, än vad de 

kanadensiska eleverna och pedagogerna gjorde. 

 

Chambers (2011) visar på värdet av att använda sig av olika sorters texter och samtala kring 

dessa då arbetet med varierande texter kan gynna elevers språkutveckling. Han betonar 

relevansen av att ha ett syfte med de olika texterna som väljs och samtalas om. Det är därför, 

anser Chambers (2011), betydelsefullt att som pedagog själv vara en aktiv och insatt läsare för 

att vara en förebild och kunna välja litteratur som är passande för gruppen. För att få tillgång 

till ett rikt utbud av olika sorters texter beskriver Svensson (2011) i sin rapport om 

språkstimulerande arbete förtjänsten av ett gott samarbete med skolbilioteket för att få ta del 

av den expertis som finns där samt få hjälp och tips om passande litteratur.  

3.2.7 Språkutvecklande arbete med läxor 

Löthagen, Lundenmark och Modigh (2012) visar hur läxor kan vara språkutvecklande för 

elever. De väljer att redogör för läxtypen ”veckans ord”, vilket ofta är en lista på ord som 

eleverna ska lära sig att stava. De framhåller att arbetet med veckans ord ofta endast blir en 

stavningskontroll av ett ord som är plockat ur sitt sammanhang, där fokus inte sätts på ordets 

betydelse. De menar, att ett sätt att göra arbetet med veckans ord mer språkutvecklande skulle 

kunna vara att ordet sätts in i ett sammanhang för att eleverna ska kunna använda ordet 

självständigt och förstå betydelsen. Ett annat sätt att göra arbetet med veckans ords mer 

språkutvecklande menar de, kan vara att eleverna exempelvis får hitta synonymer eller 

motsatsord till orden.  
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4. Teoretisk ram 
I detta kapitel presenteras de sociokulturella teorierna om lärande vilket är det teoretiska 

ramverk som är aktuellt för denna studie. Avslutningsvis presenteras tre för den här studien 

betydelsebärande delar från teorierna.   

4.1 Sociokulturella teorier om lärande 
Denna studies ram tog avstamp i de sociokulturella teorierna om lärande och utveckling. 

Utgångspunkten för denna studie är att den vetenskapsteori som är mest applicerbar är den 

sociokulturella teorin om lärande. Att detta är den vetenskapsteori som passar denna studie 

grundas på de befintliga teorier om språkutveckling som i stor del grundar sig på de 

sociokulturella teorierna och de perspektiven på lärande som ryms inom dessa teorier.  

 

Då Säljö (2010) redogör för de sociokulturella teorierna pekar han på att de arbetades fram av 

Vygotskij, en rysk forskare som levde i början av 1900-talet. Vygotskij bedrev forskning 

inom psykologi, pedagogik och filosofi och undervisade i psykologi på en lärarhögskola i 

Moskva. Där mötte han elever med olika former av handikapp. Enligt Hwang och Nilsson 

(2011) bidrog dessa möten till att Vygotskij ville undersöka och hitta vägar till maximalt 

lärande för dessa elever. Utifrån detta arbetade han fram de sociokulturella teorierna om 

lärande och utveckling. Dessa teorier blev inte översatta till andra språk förrän under senare 

halvan av 1900-talet. Det är en av anledningarna till, att det är först på senare tid som de 

sociokulturella teorierna om lärande har fått en plats i den svenska skolan. I dagens skola har 

Vygotskijs teorier fått en större plats, och de har även vidarearbetats och utvecklats av andra 

forskare (Säljö 2010).  

4.2 Sociokulturella teorierna kopplat till denna studie 
Då Gibbons (2013) beskriver de sociokulturella teorierna om lärande och utveckling visar hon 

på ett antal betydelsebärande delar. Utifrån aspekten språkutvecklande arbete belyses i denna 

studie tre faktorer. Den första faktorn är att utveckling är något som sker i socialt samspel 

med andra individer. Andra faktorn som betonas inom det sociokulturella är zonen för 

närmsta utveckling, den proximala utvecklingszonen. Tredje faktorn är de stöttande 

strukturerna för eleverna i undervisningssammanhang. Dessa tre faktorer genomsyrar mycket 

av tidigare forskningen om språkutvecklande arbete som behandlats i denna studie. 

Företrädelsevis bearbetas dessa tre faktorer i resultat diskussionen gällande gemensamma 

drag i de observerade grupperna. De för studien utvalda delarna från sociokulturella teorierna 

har även stått som grund för skapandet av de nya didaktiska perspektiven vi försökt att skapa. 

4.2.1 Socialt samspel med andra 

När Säljö (2010) för en diskussion om hur eleverna utvecklar sitt språk utifrån de 

sociokulturella teorierna om lärande, menar han, att det sker genom den interaktion som sker 

mellan elever, vuxna och kamrater. I interaktionen lär sig eleverna att hantera olika situationer 

och på så sätt lär de sig att dra slutsatser för att kunna hantera sin omgivning. Genom att delta 

i det sociala samspelet utvecklar elever psykologiska verktyg till största del genom sitt språk. 

Med hjälp av språket utvecklar eleverna också sin förmåga att interagera och samspela med 

andra. 

4.2.2 Proximala utvecklingszonen  

En central faktor inom de sociokulturella teorierna om lärande är hur elever lär, där begreppet 

zonen för närmast utveckling är centralt. Säljö (2010) beskriver zonen för närmast utveckling 
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som det lärande vilket ligger närmast den förkunskap som eleven har. Följande citat visar på 

hur detta kan exemplifieras inom det språkutvecklande arbetet. ”Den elev som lärt sig 

grundläggande grammatiska principer om ordklasser och satsdelar blir också så småningom 

redo att gå vidare med en mer sofistikerad förståelse av hur språk är uppbyggda.” (Säljö 2010) 

4.2.3 Stödstrukturer i undervisningen 

Tätt sammankopplade med den närmsta zonen för utveckling är även en annan faktor inom de 

sociokulturella teorierna om lärande. Denna faktor avser stöttande strukturer för eleverna i 

undervisningssammanhang. Hwang och Nilsson (2011) beskriver de stöttande strukturerna 

som den hjälp och stöd en elev får av pedagogen för att utveckla sina kunskapsförmågor.  

Stödstrukturerna ska hjälpa eleven att nå till sin närmsta zon för utveckling, för att eleven på 

så sätt ska kunna använda sin utvecklade förmåga i nya situationer utan stöd. 

  



9 

 

5. Metod     
I detta kapitel presenteras först den metod som studien utgått från och använts sig av. Efter 

detta beskrivs hur urvalet gjorts, hur denna studies genomförande gått till samt hur tidigare 

pilotstudie påverkat denna studies arbete. I kapitlet beskrivs vidare hur de data som samlades 

in har analyserats, rapporterats och beskrivits. Slutligen redogörs i kapitlet för de etiska 

ställningsstaganden som legat till grund för studien samt vad som gjorts för att stärka 

tillförlitligheten och giltigheten. 

5.1 Kvalitativ metod 
Studien bedrevs med kvalitativ metod vilket syftar till att ge ett holistiskt perspektiv (Løkken 

& Søbstad 1995). Bryman (2011) betonar att kvalitativ metod kännetecknas av ett analytiskt 

tillvägagångssätt, där insamlade data från undersökningar analyseras ingående. Kvalitativ 

metod är en tolkningsfokuserad metod vilket innebär att materialet som presenteras är en 

tolkning av verkligheten utifrån undersökarens perspektiv. En kvalitativ metod menar Bryman 

(2011) är att undersökningsmaterialet ska ställas i relation till tidigare forskning och för att ge 

resultatet en mening ställs det också i relation till tidigare forskning. Ett sådant arbetssätt 

stärker en studies reabilitet och validitet vilket är viktigt för denna studie. 

5.2 Observation 
Observation var det redskap som användes i denna studie. Løkken och Søbstad (1995) 

redogör för betydelsen av ordet observation, att det härstammar från latin och betyder 

iakttagelse eller undersökning.  

Uppmärksam iakttagelse är det som oftast används i pedagogiska sammanhang, då det handlar 

om att vara tillräckligt vaksam för att kunna iaktta det som sker. Det är därför viktigt att 

begränsa observationsfokus för att kunna koncentrera på det som ska undersökas. Ett sätt att 

är att använda ett observationsschema som skapar en strukturerad observation (Løkken & 

Søbstad 1995). Med detta i åtanke var studiens observationer uppbyggda utifrån ett 

observationsschema för att kunna begränsa och fokusera. Det innebär också att observations-

resultatet gjordes analyserbart på ett strukturerat sätt. En problematisk punkt som Bryman 

(2011) pekar på med just observationsscheman är att det kan bli en felaktig vinkel på det man 

syftar att undersöka genom att observationsschemat är utformade på ett sådant sätt att det 

finns risk att förbise vad studien syftar till att undersöka. 

I den tidigare pilotstudien användes också observation utifrån ett observationsschema. Den 

studien var av liknande karaktär och ville även den synliggöra hur det språkutvecklande 

arbetet såg ut i ett klassrum. Därför ansåg vi att observation utifrån observationsschema skulle 

passa även denna studie. 

 

För en kvalitativ studie som utförs med observation som redskap beskriver Løkken och 

Søbstad (1995) att det är förtjänstfullt att göra ett fåtal djupgående observationer för att senare 

djuptolka och analysera de data som samlats in.  

Denna studie hade ett färdigt observationsschema (bilaga 1) för att göra observationerna 

strukturerade och begränsade. Observationsschemat byggde på tidigare forskning om 

språkutvecklande arbete (Gibbons 2013; Hajer & Meestringa 2010; Hägerfelth 2011; 

Löthagen, Lundenmark & Modigh 2012; Svensson 2009, 2011; Wedin 2008).  
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5.3 Urval 
Denna studie, liksom tidigare pilotstudie, syftade till att undersöka hur det språkutvecklande 

arbetet sker i ett klassrum. Valet denna gång blev till skillnad från tidigare pilotstudie en 

fristående skola som vi inte hade någon tidigare erfarenhet av. Det gjordes för att få 

ytterligare perspektiv på språkutvecklande arbete. Att undersökningen bedrevs där vi inte 

hade någon erfarenhet ifrån var av intresse inte enbart för att vi ville ha nya perspektiv på 

språkutvecklande arbete utan även för att underlätta för oss att vara objektiva i 

observationerna. Valet föll då på en skola där de arbetade utifrån montessoripedagogik. En 

skola med montessoripedagogik lämpade sig väl för studien då detta är en pedagogik som 

utvecklats länge och har en tydlig pedagogisk tanke. Följande två stycken redogör för den 

montessoripedagogiska tanken. 

 

Lillard (2013) diskuterar i en artikel vad som kännetecknar montessoripedagogik. Det som 

huvudsakligen betonas är elevernas ansvar för sitt eget lärande, och att de har en frihet att 

välja material att arbeta med. Valet är dock inte helt fritt utan pedagogen sätter upp ramar med 

tydliga mål om vad eleverna ska utveckla. Då eleverna arbetar fungerar pedagogen som ett 

stöd för eleverna samt vägleder eleverna vidare i sitt lärande. Då Winnefeld (2012) redogör 

för pedagogens roll i montessoripedagogiken beskriver hon, att pedagogen fungerar som en 

demonstratör av arbetet, det vill säga att pedagogen ger en demonstration av hur materialet 

ska arbetas med för att eleven senare ska kunna använda det individuellt. 

 

I största möjliga mån är undervisningen i montessoripedagogik åldersintegrerad, vilket 

innebär att en klass består av elever med olika åldrar. Under minst tre sammanhängande 

timmar varje dag ägnar sig eleverna åt eget arbete som sker i en föreberedd klassrumsmiljö 

för detta. Det innebär att eleverna har tillgång till och kan hitta olika sorters skolmaterial. Det 

skolmaterial som finns till förfogande tar upp flera olika skolämnen. Eleverna får gärna arbeta 

tillsammans och kommunicera om det aktuella ämnet samt delge varandra kunskaper (Lillard 

2005, 2013; Winnefeld 2012). 

 

I urvalet av undersökningsgrupp var det av intresse för oss att observera från förskoleklass till 

tredjeklass, då detta är det åldersspann som vi kommer undervisa i. Det kändes även 

värdefullt att få observera i mer än en grupp för att få en djupare insikt. Kontakt togs med 

Bullerbyskolan, där två pedagoger som arbetade utifrån montessoripedagogiken visade 

intresse av att delta i studien. Dessa två pedagoger arbetade i varsin åldersintegrerad klass. 

Den ena gruppen var sammansatt av elever i förskoleklass och årskurs 1 (F-1) och den andra 

gruppen var sammansatt av elever i årskurs 2 och 3 (2-3). 

 

I F-1 arbetade en pedagog och antalet elever var 20. Pedagogen i denna grupp var utbildad 

inom förskolepedagogik och hade arbetat i förskoleklass och förskola. Den andra gruppen, 2-

3, arbetade en pedagog och gruppen bestod av 22 elever. Denna pedagog var också utbildad 

inom förskolepedagogik och hade vidareutbildat sig till 1-6 lärare. Båda pedagogerna var 

utbildade i montessoripedagogik och hade mångårig erfarenhet av detta. 

5.4 Genomförande 
Studiens data samlades in via strukturerad observation. Innan observationerna genomfördes 

besöktes Bullerbyskolan för att få kännedom om lokaler och för att presentera och informera 

om studien samt presentera observatörerna. 
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Observationerna genomfördes under tre halvdagar, ett tillfälle i F-1 och två i 2-3 och de 

gjordes i par där observatörerna var placerade på två olika ställen i klassrummet. Under 

observationsmomenten rörde sig observatörerna ibland från sina platser för att kunna 

observera vissa moment mer ingående. Observatörerna deltog inte i undervisningsmomenten 

utan observationen var av passiv iakttagande karaktär. Då observationerna genomfördes 

antecknade båda observatörerna utifrån det strukturerade schemat som var framtaget. Vid 

observationstillfällena kommunicerade inte observatörerna med varandra, utan det gjordes i 

samband med analys och bearbetning av insamlad data. Analysering och bearbetning gjordes 

direkt efter avslutad observation. 

5.4.1 Pilotstudie 

Observationsschemat vi använde oss av i pilotstudien har varit grunden för observations-

schemat i denna studie. Några delar i tidigare observationsschema fungerade mindre bra och 

därför har denna studies observationsschema omarbetats och utvecklats för att passa till denna 

studies syfte. Bryman (2011) pekar på vikten av att observationsschemat är utformat på ett 

sådant sätt att syftet med observationen inte missas. Denna studies förarbete har därför varit 

omfattande samt har observationsschema prövats i tidigare pilotstudie och det utvecklade 

observationsschemat testats på verksamhetsförlagd utbildning. I förarbetet av 

observationsschemat arbetades en struktur fram för inledning av lektionen, själva 

lektionsarbetet och lektionsavslutningen. Avsikten var att observationsresultat skulle bli 

tolkningsbart på ett sätt som motsvarade denna studies syfte. 

5.4.2 Analys och bearbetning 

Först jämfördes och diskuterade vi observationsanteckningarna som gjorts i Bullerbyskolan 

utifrån detta analyserade och bearbetade vi dem för att skapa en tydlig och objektiv bild av 

verksamheten. Efter detta skrevs den sammanställda tolkningen ner utifrån observations-

schemat.  

 

Syftet med detta var för att få en så holistisk och objektiv syn som möjligt på det insamlade 

materialet. Efter sammanställningen sattes observationsresultatet i relation till tidigare 

forskning om språkutvecklande arbete samt till den vetenskapliga ramen. Avslutningsvis 

gjorde vi en gemensam tolkning av det sammanställda observationsresultatet, tidigare 

forskning om språkutvecklande arbete samt vetenskapliga ramen och utifrån detta skapade vi 

för oss nya didaktiska perspektiv.  

5.4.3 Forskningsetik 

Hermerén (2011) beskriver hur etiken inom forskning inte är något statiskt utan är 

föränderligt. De etiska ställningstaganden som studien grundade sig i var de rådande etiska 

förhållningsätten. 

 

De etiska ställningstaganden studien grundade sig på var de fyra forskningsetiska principerna 

som Bryman (2011) exemplifierar.  

 

Informationskravet innebär att forskningsobjekten informeras om vad studien syftar till och 

vad den ska härleda till. 

Samtyckeskravet innebär att forskningsobjekten får möjlighet att själva bestämma om sin egen 

delaktighet om de vill vara med eller inte i studien. Utifall att forskningsobjektet inte är 

myndig behövs samtycke från vårdnadshavare. Även om vårdnadshavare gett samtycke till att 
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minderårig är delaktighet i studien har den minderårige har rätt att säga nej till delaktighet i 

studien. 

Konfidentialitetskravet innebär att studieobjektens identitet, integritet värnas och inte sprids. 

Nyttjandekravet är att de data som samlas in inte kommer att användas till andra saker utan 

endast syftar till denna enskilda studie. 

I denna studie användes strukturerad observation av verksamheten i klassrummet och 

observationsobjekten informerades om studien och dess syfte. Det gjordes genom att 

informationsbrev samt missivbrev skickades ut till de berörda klasserna för att 

vidarebefordras till vårdnadshavare. Genom informations- och missivbrevet (bilaga 2 och 3) 

som delades ut meddelades de observerade om sina rättigheter utifrån de fyra etiska 

ställningstagandena ovan. Mest aktuellt i denna studie var att informera om frivilligheten att 

delta. Detta informerades också om i informations- och missivbrev samt vid besök på skolan 

innan observationen. 

 

När observationer utförs i en verksamhet som i denna studie betonar Løkken och Søbstad 

(1995) vikten av att observationerna präglas av tillförsikt och respekt för observations-

objekten. Vid observationerna berättades åter som vid tidigare besök på skolan, vilka vi var 

och vilka rättigheter observationsobjekten hade och att vi passivt skulle observera 

verksamheten. Här fick vi även ta del av vilka vårdnadshavare som gett sitt medgivande om 

deltagandet i studien i de aktuella grupperna. I en av grupperna fick vi inte medgivande från 3 

elever i samråd med pedagog valde vi att observera ändå, men vid observationerna 

observerades inte dessa elever. Den andra gruppen fick vi medgivande från samtliga.   

 

För att säkerställa att studieobjektens identitet och integritet värnas enligt 

konfidentialitetskravet gavs observationsobjekten och skolan fingerade namn. 

5.4.4 Tillförlitlighet och giltighet 

För att stärka tillförlitligheten och giltigheten i en kvalitativ studie är det viktigt att ta hänsyn 

till många olika aspekter. En av dessa aspekter att ta hänsyn till är i observationsschemat som 

används. Utformandet av observationsschemat ska bidra till att skapa en överförbarhet för 

studien vilket innebär att någon fristående kan komma att använda studiens observations-

schema för att bedriva vidare forskning. Det är enligt Bryman (2011) ett kriterium för att höja 

tillförlitligheten i kvalitativ forskning och i detta fall blir det en extern validitet då studien blir 

överföringsbar. Då denna studie använde sig av ett strukturerat observationsschema skulle det 

ge studien en ökad validitet, framförallt det som kallas extern validitet. 

 

För att trovärdigheten skulle stärkas i observationsmomenten som utfördes i studien gjordes 

den i parkonstellation. När Bryman (2011) diskuterar hur trovärdigheten i en observation kan 

stärkas pekar han på vinsten av att använda flera observanter, då detta är något som bidrar till 

en mer korrekt bild av det observerade.  Han betonar ytterligare en aspekt som stärker 

trovärdigheten i en studie där det är mer än en observatör denna aspekt är när resultatet ska 

sammanställas och analyseras. Detta skapade möjligheten att i denna studie diskutera och 

analysera tillsammans. 
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6. Resultat 
Kapitlet presenterar det bearbetade och analyserade resultatet utifrån observationsschemat 

som studien använde sig av. Resultatpresentationen inleds med observationsresultat för F-1 

sedan 2-3. I resultatpresentationen används samma rubriker som finns på observationsschemat 

och om inget observationsmaterial fanns för en fråga ströks denna.  

6.1 Observationsresultat F-1 

Inledning av lektion 

Lektionen inleddes med alla samlade i ring på matta i klassrummet. 

 

Hur förklaras och tydliggörs lektionens mål? 

I F-1 inleddes lektionen i geografi av att läraren tog fram en jordglob och presenterade 

kontinenten Asien. Vad eleverna skulle göra stod på tavlan, detta presenterades eller lyftes 

inte i samtal med eleverna. Vilka förmågor eleverna skulle utveckla på lektionen förklarades 

inte. 

 

Resoneras det om elevernas förkunskaper? 

Pedagogen resonerade tillsammans med eleverna om vad de visste om världsdelen Asien 

utifrån elevernas tidigare erfarenheter och kunskaper. Exempelvis fick elever prata om länder 

i Asien de besökt vid resor eller visste mer om av andra anledningar. Vissa ämnen kom upp 

och resonerades djupare om såsom krig och flykt. 

 

Hur ser kommunikationen i klassrummet ut? 

Pedagogen samtalade och förklarade om Asien och ledde in samtalet på dagens arbete. 

Eleverna fick ordet fördelat till sig av pedagogen genom glasspinnar med elevernas namn på, 

som pedagogen drog slumpvis. 

Lektionsarbete 

Lektionsarbetet fortsatte med bildsamtal på mattan, därefter följde eget individuellt arbete vid 

borden. 

 

Förklarar pedagogen centrala begrepp för ämnet? 

I bildsamtalet kom olika begrepp upp, utifrån de bilder som visades av pedagogen.  Dessa 

bilder föreställde personer ifrån olika asiatiska länder. Begreppen som kom upp och 

förklarades var bland annat burka, kelgris, delikatess, kinesiska muren, orangutanger och 

bambu. 

 

Får eleverna själva använda sig av de centrala begreppen i ämnet för att skapa egen 

förståelse? 

Eleverna fick i bildsamtalet samtala kortfattat om begreppen, där exempelvis ordet kelgris 

resonerades om utifrån en bild på en person som kelade med en orm. Först trodde eleverna att 

kelgris hade en negativ betydelse eftersom de inte förknippade orm med något mysigt. 

Pedagogen pratade om sin hund och beskrev den som sin kelgris, då fick eleverna koppla till 

egna husdjur och gosedjur som de beskrev som sina egna kelgrisar.   
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Då eleverna fortsatte med det egna individuella arbetet fick de äldre eleverna skriva 

faktatexter och i faktatexterna var begrepp som Kinesiska muren, orangutang och bambu 

med. Då de satt vid borden gavs möjlighet för eleverna att samtala, i dessa samtal resonerade 

eleverna på sin nivå om begreppen. 

 

Hur ställer pedagogen frågor? 

Pedagogen ställde frågor med variation, både öppna frågor med öppna svar och raka frågor 

med ett givet svar. En öppen fråga som ställdes av pedagogen utifrån en bild var ”Vad tror ni 

dessa människor pratar om?”. Raka frågor som pedagogen ställde var ”Vilket land är det 

här?” och ”Vad är detta för djur?”. 

  

Ges det visuellt och eller taktilt stöd? 

Visuellt stöd gavs genom laminerade bilder på människor från olika länder i Asien. Eleverna 

förde bildsamtal på mattan utifrån bilderna. Även i det egna individuella arbetet vid borden 

gavs visuellt stöd genom bilder som eleverna själva fick färglägga. För de som behövde extra 

stöttning i själva färgläggandet av bilderna finns det mallar för hur dessa bilder kunde 

färgläggas. Det taktila stödet gavs med hjälp av en jordglob för att visualisera var kontinenten 

Asien befinner sig, samt en kroppspråklig illustration av hur en orangutang rör sig. 

  

Är läromedlen nivåanpassade eller får alla samma uppgift? 

Det förekom en nivåanpassning av läromedlen utifrån att eleverna i förskoleklassen endast 

behövde färglägga sina bilder som var kopplade till länderna. Ettorna fick utöver att färglägga 

bilderna även skriva faktatexter kopplade till dessa bilder. Pedagogen hade skrivit färdiga 

faktatexter som eleverna sedan fick ordagrant skriva av. 

 

Förekommer enskilt arbete? 

Stora delar av arbetet med Asiens länder utgick från ett givet arbetsschema. Arbetsschemat 

var utformat på så sätt att eleverna själva skulle förstå dem utan vidare förklaring. 

 

Hur ser kommunikationen i klassrummet ut? 

I bildsamtalsmomentet på mattan var det gruppdiskussion där pedagogen fördelade ordet 

slumpmässigt med hjälp av glasspinnar med elevernas namn på. Efter dessa bildsamtal fick 

eleverna arbeta enskilt vid sina platser och pedagogen gick runt för att hjälpa, vägleda och 

svara på elevernas frågor. I det enskilda arbetet vid borden gavs eleverna möjlighet att 

samtala, i dessa samtal förekom det dialoger kring de begreppen de arbetade med. Här följer 

ett exempel på en sådan dialog mellan tre elever. 

 

Love – ”Kan pandor flytta?” 

Kim – ”Ja om de får sitta i lådor…” 

Emrik – ”Då behövs mycket bambu så de inte dör… För det är ju det pandor äter.” 

Avslutning av lektionen 

 

Avslutades med en klockringning utan förberedelse och bryts för rast. 
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6.2 Observationsresultat 2-3 

Inledning av lektion 

Lektionen inleddes med att eleverna i årskurs två och tre samlades på mattan i klassrummet.  

 

Hur förklaras och tydliggörs lektionens mål? 

Pedagogen förklarade vad eleverna förväntades göra på lektionen. Det som eleverna 

förväntades göra var en muntlig redovisning av sina tidigare skrivna faktatexter. Pedagogen 

förklarade vad som skulle göras men inte syftet med lektionen. 

 

Resoneras det om elevernas förkunskaper? 

Här gavs det ingen möjlighet för eleverna att resonera kring sina egna förkunskaper. Utan 

pedagogen berättade om elevernas förkunskaper utifrån sitt perspektiv. Det som beskrevs var 

vad faktatexterna handlade om samt förklarade pedagogen vad som förväntades av en 

lyssnare respektive talare. 

 

Hur ser kommunikationen i klassrummet ut? 

Pedagogen talade och beskrev hur redovisningen skulle gå tillväga, pedagogen sa ”varsågoda 

att börja redovisa”. För att bestämma turordningen på redovisningarna drog pedagogen 

slumpmässigt glasspinnar med elevernas namn på ur en burk.  

Lektionsarbete 

Denna lektion bestod av två delar. Under första delen fick eleverna redovisa sina faktatexter 

och i den andra delen fick eleverna arbeta efter eget arbetsschema. Arbetet med faktatexter 

efter pedagogens inledning var upplagt så, att eleverna fick repetera sina texter i smågrupper 

vid de bord de satt. Eleverna skulle sedan redovisa sina texter samt ge feedback på 

klasskamraternas redovisningar. I den andra delen av lektionen fick eleverna arbeta enskilt 

utifrån ett arbetsschema. Uppgifterna i arbetsschemat var ämnesövergripande och eleverna 

fick själva välja vilken uppgift på arbetsschemat de ville arbeta med.  

 

Förklarar pedagogen centrala begrepp för ämnet? 

Vid inledningen av lektionen förklarade pedagogen vad som innefattas i begreppen bra 

lyssnare, bra talare och feedback. Vid redovisningarna förekom vissa ord som pedagogen 

valde att förklara. Några av dessa ord var exempelvis passgång, hingst. När sedan eleverna 

skulle ge feedback till varandra efter redovisningen så förklarades begreppet guldkorn.  

Den andra delen av lektionen då eleverna arbetade enskilt utifrån arbetsschemat frågade 

enskilda elever om begrepp de ej förstod exempelvis årets kvartalsindelningar och 

kontinenter. Dessa begrepp förklarade pedagogen enskilt för den elev som frågat om detta. 

Får eleverna själva använda sig av de centrala begreppen i ämnet för att skapa egen 

förståelse? 

När eleverna redovisade tränade de konkret på förmågorna hur en bra lyssnare och en bra 

talare kan vara samt ge och ta feedback.  De ord som pedagogen valde att förklara vid 

redovisningarna gavs ej möjlighet att användas av eleverna utan förklarades endast av 
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pedagogen. I den andra delen av lektionen förklarade pedagogen begreppen men där gavs inte 

heller någon utvidgad möjlighet för eleverna att använda begreppen. 

 

Hur ställer pedagogen frågor? 

Pedagogen ställde raka frågor med givna svar. Ett sådant exempel var ”Vet ni vad passgång 

betyder?” inget svar kom från eleverna vilket gjorde att pedagogen själv förklarade. 

 

Då eleverna arbetade individuellt ställde pedagogen kontrollfrågor för att se om eleverna 

visste vad de skulle göra. ”Har du kommit igång?” ”Hur går det för dig?” 

 

Ges det visuellt och eller taktilt stöd? 

Visuellt stöd gavs vid begreppsförklaring av begreppen bra lyssnare och bra talare. Då 

pedagogen skulle förklara begreppet passgång använde sig pedagogen av taktilt stöd för att 

tydliggöra för eleverna. Detta gjordes genom att pedagogen använde sitt kroppsspråk och gick 

passgång som en giraff genom klassrummet. 

 

I det enskilda arbetet användes även här visuellt och taktilt stöd vid de enskilda 

begreppsförklaringarna då en jordglob plockades fram för att visualisera begreppet 

kontinenter. 

 

Är läromedlen nivåanpassade eller får alla samma uppgift? 

Läromedlen var nivåanpassade utifrån vilken årskurs eleverna tillhörde. Även redovisningen 

var nivåanpassad utifrån individer. Eleverna gavs möjlighet att redovisa i mindre grupp eller 

med stöttning från pedagogen. 

 

När eleverna arbetade enskilt utifrån arbetsscheman hade de som gick i årskurs 2 och 3 olika 

arbetsscheman som var anpassat efter respektive årskurs. 

 

Förekommer grupparbeten där det är mycket kommunikation mellan elever, tre personer eller 

fler? 

Eleverna fick förbereda sig för redovisningen genom att de fick läsa det tänkta 

redovisningsmaterialet för varandra i grupper på 4-6 elever. 

 

Förekommer enskilt arbete? 

Då eleverna redovisade och arbetade utifrån arbetsscheman var det enskilt arbete. Möjlighet 

fanns att arbeta parvis utifrån uppgifterna i arbetsschemat om eleverna arbetade med samma 

uppgift.  

 

Hur ser kommunikationen i klassrummet ut? 

Eleverna fick möjlighet att övningsredovisa vid sitt bord för att sedan övergå till enskild 

redovisning. Efter varje redovisning gav elever muntlig feedback till varandra. Pedagogens 

roll i detta moment var att ge feedback och stöttning till de redovisande eleverna samt berätta 

vem som stod i tur att redovisa.  
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I det enskilda arbetet efter redovisningen gavs eleverna möjlighet att kommunicera med 

varandra om uppgifterna och pedagogen gick runt i klassrummet och svarade på elevers 

frågor. Här följer ett exempel på hur kommunikationen såg ut. 

 

Sigrid – ”Ska skriva om årets kvartal, vad är kvartal?” 

Bengt – ”Vet inte… vår sommar kanske… hmm” 

Sigrid – ”Vår, sommar, höst och vinter?” 

Bengt – ”… kanske det, fråga Britta” 

Sigrid räcker upp handen. 

Pedagog Britta kommer och förklarar. 

Avslutning av lektionen 

 

Förbereds eleverna på att det snart blir ett avslut? 

När alla redovisat övergick lektionen till nästa moment vilket var enskilt arbete utifrån 

arbetsschema. Detta moment avslutades med en klockringning för att signalera att det var 

dags att städa undan och samlas på mattan för en fruktstund. 

 

Har eleverna möjlighet att resonera och sammanfatta det nya som de lärt sig under 

lektionerna? 

När eleverna redovisade var det sammanställd fakta och de elever som var lyssnare fick ingen 

möjlighet att lyfta och använda de nya kunskaperna. 

6.3 Observationsresultat 2-3 halvklass 

Inledning av lektion 

Denna lektion var en halvklasslektion för eleverna i åk 2. Lektionen inleddes med att eleverna 

samlades på mattan och pedagogen berättade att denna lektion skulle handla om ordklasser. 

 

Hur förklaras och tydliggörs lektionens mål? 

Pedagogen förklarade vad som skulle göras på lektionen, att arbeta med ordklasser, men hur 

arbetet skulle fortlöpa under lektionens gång blev inte specifikt beskrivet av pedagogen. 

Syftet och vad för förmågor eleverna skulle utveckla i arbetet med ordklasser förklarades inte. 

 

Resoneras det om elevernas förkunskaper? 

Försök gjordes av pedagogen att få igång ett resonemang med eleverna kring elevernas 

förkunskaper om vad som kännetecknar de olika ordklasserna. Pedagogen fick inte de svaren 

som önskades om de olika ordklasserna, vilket ledde till att pedagogen förklarade själv. 

Exempel på hur situationen såg ut när pedagogen ställde frågan ”Vad för ramsa var det till 

ordklassen verb?” eleverna skruvade på sig och en elev som fick ordet svarar ”euuuhm jag 

vet inte…”. 

 

 

Hur ser kommunikationen i klassrummet ut? 
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I inledningen av lektionen gjordes försök av pedagogen att skapa en tvåvägskommunikation 

mellan sig och eleverna. När eleverna inte svarade på pedagogens frågor valde pedagogen 

frångå tvåvägskommunikationen och övergick till envägskommunikation där pedagogen 

presenterade begreppen substantiv, verb och adjektiv. Då pedagogen gått igenom begreppen 

substantiv, verb och adjektiv samt introducerat en ramsa för varje ordklass uppmanades 

eleverna att säga ramsorna i kör tillsammans med pedagogen. 

Lektionsarbete 

Första momentet på lektionen var alla fortfarande samlade på mattan. I detta moment fick 

eleverna tillsammans med pedagogen konstruera meningar som innehöll minst ett substantiv, 

verb och adjektiv. Detta arbete följdes av att eleverna parvis fick skriva ner en lista med fem 

ord från varje ordklass. Utifrån de ord som eleverna skrev ner så skulle de göra 

”tokmeningar” som de sedan fick redovisa i en gemensam återsamling på mattan. 

 

Förklarar pedagogen centrala begrepp för ämnet? 

Pedagogen förklarade begreppens innebörd, fokuserade på begreppen substantiv, verb och 

adjektiv samt hur de kan användas. 

 

Får eleverna själva använda sig av de centrala begreppen i ämnet för att skapa egen 

förståelse? 

Eleverna fick gemensamt i grupp och tillsammans med pedagogen skapa meningar som skulle 

innehålla minst ett ord av varje ordklass substantiv, verb och adjektiv. Tillsammans 

resonerade eleverna och pedagogen om hur man vet att ett ord är ett substantiv ett verb eller 

ett adjektiv. En sådan mening kunde vara ”En stor ko äter gräs.” 

 

De fick senare parvis komma på fem ord från varje ordklass och skrev ner dem på ett papper. 

Därefter konstruerade de i paren ”tokmeningar” med orden de kommit på. Detta genom att 

sätta samman ett substantiv, ett verb och ett adjektiv. Ett sådant exempel var ”En fyrkantig 

boll äter.”. 

 

Hur ställer pedagogen frågor? 

De frågor som pedagogen ställde var raka med ett givet svar. Exempel på sådana frågor ”Vad 

är detta?” (samtidigt som pedagogen håller upp en leksaksko) ”Och vad är det för 

ordklass?” ”Vad kan en ko göra?”. 

 

Pedagogen ställde även frågor av öppnare karaktär med inte helt givna svar. En sådan fråga 

som ställdes när eleverna skulle konstruera meningar tillsammans var ”Hur kan en mening 

som innehåller ett substantiv, verb och adjektiv se ut?”. 

 

Ges det visuellt och eller taktilt stöd? 

I det inledande gemsamma arbetet då meningar skapades gav pedagogen både visuellt och 

taktilt stöd. Detta gjordes med hjälp av små leksaksdjur. Exempelvis använde sig pedagogen 

av en ko och förde resonemang om vad ordet ko tillhör för ordklass. Hur kon såg ut och 

vilken ordklass det beskrivande ordet är samt vad kon kan göra vilken ordklass görandet 

tillhör. 
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Förekommer pararbeten? 

Pararbeten förekom när eleverna fick skriva lista med fem verb, substantiv och adjektiv samt 

när ”tokmeningarna” konstruerades. 

 

Hur ser kommunikationen i klassrummet ut? 

I momentet när eleverna fick konstruera meningar med hjälp av pedagogen fördelade 

pedagogen ordet. Eleverna fick komma med muntliga bidrag till meningarna och diskussioner 

fördes om ordklasserna där pedagogen förklarade och tydliggjorde. 

 

Då eleverna arbetade parvis gick pedagogen runt och vägledde eleverna. Eleverna 

kommunicerade med varandra i paren som de arbetade i. Ett exempel på en sådan 

konversation i ett elevpar var: 

 

Pelle – ”Vad är det för skillnad på adjektiv och substantiv?”  

Anna – ”Substantiv kan man sätta en och ett framför…”  

Pelle – ”sååå bord, ett bord är substantiv?”  

Anna – ”Japp!” 

Avslutning av lektionen 

 

Förbereds eleverna på att det snart blir ett avslut? 

Här förberedde pedagogen eleverna på att det snart var dags för en samling och återkoppling 

på mattan.  

 

Har eleverna möjlighet att resonera och sammanfatta det nya som de lärt sig under 

lektionerna? 

Eleverna fick läsa upp de ”tokmeningar” som de parvis skrivit för resten av gruppen. Eleverna 

gavs inte möjlighet att sammanfatta de kunskaper de fått under lektionen. 

6.4 Observationsresultat 2-3 halvklass 

Inledning av lektion 

Denna lektion var en halvklasslektion och det var eleverna i åk 3 som var delaktiga. 

Lektionen inleddes med att eleverna ombads att sätta sig utspritt i klassrummet och att 

lektionen skulle ägnas åt läxgenomgång. 

 

Hur förklaras och tydliggörs lektionens mål? 

Pedagogen berättade vad elever skulle göra på lektionen. 

Lektionsarbete 

De läxgenomgångar som gjordes var svenska och engelska ”veckans ord” samt läsläxa i 

svenska. Då eleverna fick arbeta med” veckans ord” var det en stavningskontroll, där 

pedagogen läste upp orden och eleverna skrev dem.  
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Får eleverna själva använda sig av de centrala begreppen i ämnet för att skapa egen 

förståelse? 

Då eleverna arbetade med ”veckans ord” fick de skriva ner orden, orden användes inte på 

något annat sätt än att skrivas ner. När eleverna arbetade med läsläxan fick de tillsammans i 

par läsa upp ett stycke ur den texten de haft i läsläxa. En sådan fråga på texten var att de 

skulle hitta på egna rimord till några ord från texten de läst, samt sätta dessa nya rimord i nya 

meningar. Ett par elever i klassen resonerade om denna fråga såhär: 

 

Amanda – ”Jag vill att du hittar på ett rimord till natt.” 

Ricardo – ”eeeeh.. skatt!” 

Amanda – ”Ja det rimmar ju natt, skatt! Kan du säga en mening med det?” 

Ricardo svarar efter en stunds betänketid – ”Piraten har gömt en skatt.” 

 

Hur ställer pedagogen frågor? 

I arbetet med veckans ord ställde pedagogen kontrollfrågor för att se om alla skrivit klart och 

fått med alla ord. 

 

När eleverna arbetade med läsläxan fick de ett papper med frågor till texten, dessa frågor av 

olika karaktär. Vissa av frågorna kunde besvaras rakt av från texten. En fråga som ovan 

nämnts om rimord. Sista frågan var en öppen fråga utan ett givet svar där eleverna fick 

förutspå och resonera om vad de trodde skulle hända vidare i texten.  

 

Ges det visuellt och eller taktilt stöd? 

När veckans ord gicks igenom gavs inget visuellt eller taktilt stöd. Det stöd som gavs vid 

genomgången av läsläxan var att eleverna hade tillgång till texten de haft i läxa. 

 

Förekommer pararbeten? 

Eleverna fick arbeta i parvis då de svarade och resonerade om frågorna som var ställda till 

läsläxan. 

 

Förekommer enskilt arbete? 

Arbetet med ”veckans ord” var enskilt. 

 

Hur ser kommunikationen i klassrummet ut? 

Då eleverna arbetade med ”veckans ord” i svenska och engelska var det en 

envägskommunikation från pedagogen som berättade vilket ord som skulle skrivas ner. När 

arbetet gick över till en genomgång av läsläxan fick eleverna diskutera de givna frågorna till 

läsläxan i par, samt läsa för varandra. Pedagogen gick runt och lyssnade på eleverna som läste 

och kommenterade hur deras läsning gått. 

Avslutning av lektionen 

Lektionen avslutades då eleverna arbetat klart med genomgången av läsläxan. 
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7. Diskussion 
I diskussionen av resultatet sätts detta i relation till tidigare forskning om språkutvecklande 

arbete. Resultatdiskussionen presenteras i samma ordning som resultatredovisningen det vill 

säga först F-1 och sedan 2-3. Därefter presenteras gemensamma drag hos grupperna vilka 

sätts i relation till den teoretiska ramen samt tidigare forskning. I metoddiskussionen 

reflekterar och diskuterar vi om denna studiens metod samt presenterar konsekvenserna av 

metoden. Avslutningsvis presenteras de didaktiska konsekvenserna och i enlighet med denna 

studies syfte presenteras de nya didaktiska perspektiven vi skapat på språkutvecklande arbete 

samt ges förslag på vidare forskning. 

7.1 Resultatdiskussion 

7.1.1 Helklass F-1  

Här presenteras några av de situationer gällande språkutvecklande arbete som särskilde F-1 

ifrån 2-3 kopplat till tidigare forskning. 

 

Pedagogen i F-1 använde sig av en variation av frågeställningar i undervisningen och dessa 

frågor hade karaktärerna av både öppna och raka frågor. Cummins (2009) betonar vikten av 

att undervisningen ska ha en högkognitiv utmaningsnivå samt ett tydligt stöd. För att kunna 

skapa en högkognitiv utmaningsnivå på det språkutvecklande arbetet föreslår Hajer och 

Mestringa (2010) användandet av frågeställningar med en öppen karaktär. Användandet av 

öppna frågeställningar ger elever möjlighet att utveckla sin språkliga förmåga.  

 

För att väcka elevers förförståelse om det aktuella ämnet använde sig pedagogen i F-1 av 

bildsamtal. I dessa samtal kommunicerade pedagogen tillsammans med eleverna utifrån bilder 

som visades för eleverna. Här användes bilderna som ett visuellt stöd för kommunikationen. 

Hajer och Meestringa (2010) menar att något som underlättar för eleverna då de skall resonera 

om ett specifikt ämne är att använda bilder med en tydlig koppling till det aktuella ämnet som 

visuellt stöd.  

 

När eleverna i F-1 arbetade med arbetsscheman och skulle skriva faktatexter hade varje 

faktatext en bild kopplad till sig. Dessa bilder var något som skapade dialoger mellan vissa 

elever och de försökte tolka och beskriva bilderna dels utifrån sina kunskaper och erfarenheter 

dels utifrån vad de fick reda på i faktatexterna. Bilderna bidrog till att skapa dialoger hos vissa 

elever medan andra elever valde att inte kommunicera om bilderna. Pedagogen förde inga 

samtal om bilderna som var kopplade till faktatexterna. Då Hägerfelth (2011) diskuterar 

visuellt material kopplat till texter redogör hon för en studie som undersökte olika arbetssätt 

med visuellt material kopplat till text. Resultatet av studien visade att det behövs systematiskt 

arbete av pedagog för att visuellt material ska kunna tolkas på ett förtjänstfullt sätt.  

 

Eleverna i F-1 mötte ett antal begrepp i inledningen av undervisningen som de senare fick 

möjlighet att använda på olika sätt i varierande situationer. Något Hägerfelth (2011) betonar 

som gynnsamt för elevers språkutveckling är just att elever får möjlighet att använda begrepp 

multimodalt. Det sätt som eleverna i F-1 fick arbeta med begreppen multimodalt var genom 

bildsamtal, elevdiskussioner, faktafilm och i arbetet med faktatexter. Löthagen, Lundenmark 

och Modigh (2012) framhåller ett verktyg för att befästa kunskap, detta verktyg är att eleverna 

ges möjlighet att analysera och reflektera kring de begrepp de möter i undervisningen. 

Eleverna i F-1 gavs möjlighet att reflektera och resonera om begreppen i nya situationer på 
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lektionerna att reflektera och resonera om begrepp på detta sätt är något Hajer och Meestringa 

(2010) gör gällande som språkutvecklande. 

7.1.2 Helklass 2-3  

Här presenteras några av de situationer gällande språkutvecklande arbete som särskilde 2-3 

ifrån F-1 kopplat till tidigare forskning. 

 

Då eleverna i 2-3 skulle redovisa sina faktatexter fick de förbereda sig genom att 

övningsredovisa i smågrupper. Detta kan först och främst bidra till att eleverna blir bättre 

förberedda på kommande muntliga framträdande, samt kan det bidra till att klassrumsklimatet 

blir mer tillåtande genom att eleverna får träna på att lyssna och lyssnas på. Löthagen, 

Lundenmark och Modigh (2012) betonar vikten av att som pedagog skapa ett klassrumsklimat 

som är tillåtande där eleverna inte behöver känna oro för att yttra sina åsikter. När 

klassrumsklimatet är tillåtande kan möjligheten ökas för interaktion och dialog mellan elev-

elev samt elev-pedagog. Att elever får rika möjligheter till interaktion där de kan använda 

språket verbalt är något Gibbons (2013) förklarar som befrämjande för elevers 

språkutveckling.  

 

Efter varje muntligt framträdande fick eleverna chans att ge den som hade gjort sitt muntliga 

framförande feedback. Eleven som hade gjort sitt muntliga framträdande fördelade ordet till 

sina klasskamrater och pedagogen vägledde hur feedbacken kunde ges samt gav egen 

feedback. Enligt Hajer och Meestringa (2010) kan ett arbetssätt som detta bidra till en ökad 

språkutvecklande interaktion i klassrummet, då eleverna får använda sig av specifikt 

skolspråk då de ger feedback. Svensson (2009) resonerar kring elevers skiftande 

språkbakgrund och hävdar att det språkutvecklande arbetet i skolan bör ge eleverna möjlighet 

att träna på sitt skolspråk.  

 

De frågor kopplade till undervisningen som pedagogen valde att ställa var raka med ett svar 

och eleverna fick exempelvis fundera på vad begrepp betydde. För att frågor ska bli mer 

språkutvecklande än raka frågor menar Hajer och Meestringa (2010) att frågeställningarna ska 

vara av en öppen karaktär där inte ett givet svar finns utan istället bidrar till aktivt 

elevresonemang. 

 

Då pedagogen i 2-3 förklarade begrepp för eleverna användes både taktilt och visuellt stöd, 

som kompletterades med ett aktivt förklarande och tydligt kroppsspråk. Att använda sig av 

kroppsspråk och gester som stöd för eleverna när pedagogen förklarar något är något 

Löthagen, Lundenmark och Modigh (2012) betonar som förtjänstfullt för språkutveckling.  

 

När arbetet i 2-3 var enskilt gick pedagogen runt i klassrummet och svarade på frågor och 

hade då mer av en vägledande och stödjande roll. Elevernas frågor till pedagogen var oftast 

om olika begrepp kopplade till elevernas enskilda arbete. När Winnefeld (2012) beskriver 

pedagogens roll inom montessoripedagogiken framhålls att den ska vara vägledande och 

stödjande för eleverna. Gibbons (2013) påpekar vikten av att eleverna får möjlighet att 

utveckla sitt ämnesspecifika språk, då just det ämnesspecifika språk och begrepp är något som 

skiftar mycket hos olika elever.  

7.1.3 Halvklass 2-3  

Här presenteras hur det språkutvecklande arbetet bedrevs när 2-3 hade halvklassundervisning. 
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När eleverna hade halvklasslektioner präglades mycket av arbetet av olika sorters 

grupparbeten, huvudsakligen var det parsamarbeten. Då eleverna arbetade i par hade de 

möjlighet att resonera och diskutera tillsammans om de aktuella uppgifterna. Det är något som 

Wedin (2008) betonar i språkutvecklande arbete att eleverna själva får chans att reproducera 

språk, och på så sätt utveckla sin talförmåga. Gibbons (2013) resonerar om detta utifrån 

perspektivet kommunikationen i klassrummet och betonar att det helst inte ska bli en 

envägskommunikation från pedagogen till eleverna, en så kallad sändarpedagogik skapas. 

Den kritiseras på grund av att eleverna själva inte då ges möjlighet att utveckla sin språkliga 

förmåga. Att eleverna får arbeta på ett varierat sätt och i olika gruppkonstellationer är enligt 

Hajer och Meestringa (2010) väsentligt för ett givande språkutvecklande arbete. Det innebär 

att eleverna får tillfälle till en mångfacetterad interaktion. 

På halvklasslektionerna använde sig pedagogen av en variation av visuellt och taktilt stöd till 

eleverna. Ibland valde pedagogen att använda ett mycket visuellt och taktilt material vid 

begreppsförklaringarna och vid vissa förklaringar användes inget material alls utan det 

förklarades verbalt. Hajer och Meestringa (2010) pekar på vinsten av att använda visuellt och 

taktilt material för att förklara begrepp eller förlopp. 

I 2-3 arbetade eleverna med läxor på två olika sätt. Det ena sättet var att de skulle rättstava ett 

antal olika ord och det andra sättet var att de parvis skulle svara på frågor kopplade till en läst 

text. Löthagen, Lundenmark och Modigh (2012) diskuterar olika sätt att arbeta med läxor 

språkutvecklande, där läxor av typen rättstavning kan öka elevers ordförråd, dock kan 

förmågan utvecklas mer förtjänstfullt på annat sätt. Det kan ske genom att eleverna 

exempelvis får sätta orden i nya meningar som de själva skapat, för att på så sätt befästa 

kunskapen om vad ordet betyder. När eleverna parvis fick svara på frågor kopplade till en text 

fick de även där arbeta med lösryckta ord. Denna gång fick de arbeta på ett sätt som 

Löthagen, Lundenmark och Modigh (2012) beskriver som språkutvecklande när de fick 

använda orden i nya sammanhang för att skapa en bredare ordförståelse. 

Arbetet i halvklass kännetecknades till viss del av det som Winnefeld (2012)  beskriver som 

det arbettsätt som montessoripedagogiken bygger på, där pedagogen fungerar som en 

demonstratör av det aktuella ämnet. Pedagogen i 2-3 demonstrerade hur materialet skulle 

användas för att eleverna senare skulle kunna använda det självständigt. Det innebär för 

eleverna att de förbereds och får modellerat för sig hur de ska arbeta på lektionen vilket 

Gibbons (2010) förespråkar då hon redogör för de språkutvecklande vinsterna med att arbeta 

utifrån cirkelmodellen.  

7.1.4 Gemensamma drag i F-1 och 2-3  

Det vi kunde se vid observationerna var att det fanns både likheter och skillnader i det 

språkutvecklande arbetet mellan de observerade grupperna. Nedan beskrivs de likheter som 

observerades samt de slutsatser vi dragit utifrån detta. 

 

Vid det enskilda arbetet fick eleverna möjlighet att interagera med klasskamrater och 

pedagog. De fick röra sig fritt och samarbeta utifrån de uppgifter de hade att göra. Pedagogen 

betonade inte aktivt att eleverna skulle samarbeta och interagera, men tillät detta. Inom de 

sociokulturella teorierna om lärande betonar Säljö (2010) vikten av att elever får delta i det 

sociala samspelet och använda sitt språk, därför att det är i samspelet som elevers 

språkutveckling mest gynnsam. Av tidigare erfarenhet från såväl verksamhetsförlagd 

utbildning som pilotstudie har vi som lärarstudenter uppfattat att det enskilda arbetet inte 

alltid får en språkutvecklande karaktär, där eleverna har möjlighet att aktivt använda sitt språk 

både skriftligt och verbalt. Vissa elever på Bullerbyskolan valde att samarbeta och interagera i 
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det enskilda arbetet, detta var något pedagogen tillät men inte arbetade aktivt för att skapa. 

Om elevernas möjlighet att interagera och samarbeta var i språkutvecklande syfte kan inte 

styrkas utifrån de observationer som utfördes. 

 

De observerade grupperna bestod av elever av olika åldrar. I dessa grupper var arbetet och de 

läromedel som användes nivåanpassade utifrån elevernas ålder. Vid ett tillfälle då eleverna 

redovisade muntligt nivåanpassades det även utifrån individnivå. Inom de sociokulturella 

teorierna om lärande är det viktigt att det finns en nivåanpassning enligt Säljö (2010) för att 

elever ska kunna få arbeta i sin proximala utvecklingszon, vilket det innebär att det eleverna 

förväntas lära sig ligger nära förkunskapen de har. Utifrån den nivåanpassningen som gjordes 

utifrån elevernas ålder var det svårt i observationerna att uppfatta om arbetet bedrevs i 

elevernas proximala utvecklingszon. Slutsatsen vi kan dra är att för att elevers 

språkutveckling ska vara så gynnsam som möjligt och att de ska kunna befinna sig i sin 

proximala utvecklingszon kan nivåanpassning utöver ålder behövas. 

 

För att förklara begrepp använde sig pedagogerna i F-1 och 2-3 ofta av visuellt och taktilt 

stöd. Genom att använda visuellt och taktilt stöd skapade pedagogerna stöttande strukturer för 

eleverna. Inom de sociokulturella teorierna om lärande framhåller Säljö (2010) stödstukturer 

som en faktor och att elever får stöttande strukturer i undervisningen för att eleverna ska nå 

sin närmsta zon för utveckling. Utifrån det vi kunde observera verkade det som att eleverna 

kunde tolka och få språklig stöttning av det visuella och taktila stöd som användes. Slutsatsen 

vi kan dra av detta är, att då pedagoger arbetar aktivt och ofta med visuella och taktila 

stödstrukturer utvecklar detta elevernas möjlighet att tolka och förstå dem.  

 

I de observerade klasserna fanns ett brett utbud av texter tillgängliga för eleverna i 

klassrummen. Faktatexterna var ämnesindelade och de skönlitterära texterna var 

nivågrupperade efter hur mycket text som det fanns i dem. Eleverna hade även möjlighet att 

själva gå till Bullerbyskolans bibliotek där det fanns personal. Svensson (2011) beskriver 

förtjänsten av ett tätt samarbete med skolbibliotek för att eleverna ska få tillgång till ett utökat 

utbud av olika texter samt få stöd i sitt textval av den sakkunniga personalen. Chambers 

(2011) understryker betydelsen av att elever får stöttning i valet av böcker, antingen av en 

pedagog som är aktiv och insatt eller av sakkunnig personal på bibliotek.  

7.2 Metoddiskussion.  
Denna studie har tagit ansats i de sociokulturella teorierna om lärande och använt sig av en 

kvalitativ metod med iakttagande strukturerad observation som verktyg. I en tidigare 

pilotstudie användes även kvalitativ metod med strukturerad observation som verktyg. 

Undersökningen i pilotstudien om språkutvecklande arbete väckte nyfikenhet hos oss att 

undersöka detta vidare, då vi tyckte att denna metod passade bra för detta ändamål valde vi att 

använda samma metod och verktyg igen. 

 

I pilotstudien insåg vi, att svårigheten med observationer var, att det fanns många olika 

intryck att ta hänsyn till då observationen genomfördes enskilt. I denna studie har vi därför 

valt att utföra observationerna i par för att underlätta att få ett holistiskt perspektiv. De 

positiva effekter vi upplevde av att vi observerade i par var vid observationerna och 

analyserandet av empirin. Vid observationerna var vi placerade på olika ställen i rummet 

vilket hjälpte till då vi kunde observera från olika perspektiv. Då vi analyserade empirin 

underlättades också våra diskussioner eftersom vi hade observerat tillsammans. 
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För att få ett så objektivt resultat som möjligt i denna studie ville vi undersöka en skola som vi 

tidigare inte hade någon erfarenhet av. Detta var både positivt och negativt för denna studie. 

Det positiva var objektiveten som underlättades vid observationerna och resultatanalysen 

eftersom vi kunde resonera om det observerade utan att vi exempelvis fyllde ut med 

tillvägagångssätt som pedagog tidigare använt. Det negativa för denna studie var att vi inte 

hade någon direkt erfarenhet av skolan var kopplat till observationsschemat genom att den 

förförståelse vi hade om lektionens uppbyggnad inte överensstämde helt med den som 

observerades. 

 

Observationsschemat var omarbetat och utvecklat utifrån det som användes för tidigare 

pilotstudie för att passa denna studie. Vi upptäckte efter att observationerna avslutats en viss 

problematik med strukturen som observationsschemat i denna studie hade. Det var gällande 

strukturen med inledning, lektionsarbete samt avslutning och problematiken grundade sig på 

att vid observationerna var undervisningen i Bullerbyskolan oftast inte var uppbyggd på detta 

vis. Slutsatsen vi kan dra ifrån detta är att observationsschemat hade kunnat göras bättre om 

det hade testats i en verksamhet som bedrivits med samma pedagogik, i denna studies fall 

montessoripedagogik. 

 

De slutsatser vi kunnat dra utifrån empirin är baserade på ett antal observationer men det hade 

varit önskvärt att bedriva fler undersökningar inom detta område.     

7.3 Didaktiska konsekvenser och nya didaktiska perspektiv 
I detta kapitel presenteras ett antal didaktiska konsekvenser och i enlighet med syftet 

presenteras även de nya didaktiska perspektiven på språkutvecklande arbete. De nya 

didaktiska perspektiven som presenteras är konkreta förslag på hur ett språkutvecklande 

arbete kan bedrivas och kan användas direkt eller ses som en inspiration. 

7.3.1 Språkutvecklande arbete vid enskilt arbete  

Winnefeld (2012) beskriver ett montessoripedagogiskt arbetssätt där pedagogen fungerar som 

demonstratör av arbetet. Pedagogen visar först hur arbetet kan gå till sedan gör pedagog 

tillsammans med eleverna för att eleverna sedan ska kunna arbeta självständigt. Gibbons 

(2010) redogör för en språkutvecklande arbetsmodell som hon kallar cirkelmodellen och 

arbetsgången i denna modell liknar det montessoripedagogiska arbetssättet beskrivet ovan. 

När observationen utfördes kunde vi se att pedagogerna arbetade utifrån detta 

montessoripedagogiska arbetssätt. 

 

Då Gibbons (2010) beskriver självständigt arbete utifrån cirkelmodellen sätts inte fokus på 

interaktion och kommunikation mellan elever. Detta fokus hade inte heller pedagogerna på 

Bullerbyskolan utan där var fokus på att eleverna skulle arbeta självständigt utifrån sina 

arbetsscheman. En didaktisk konsekvens av enskilt arbete kan bli att elever inte ges möjlighet 

till socialt samspel med andra i enlighet med denna studies ramverk är det framförallt i 

samspel med andra som elever utvecklar sitt språk.   

 

Vid observationerna iakttog vi interaktioner och kommunikation mellan elever i det 

självständiga arbetet. För att arbetet ska utvecklas och bli mer språkutvecklande ser vi vinster 

med att inte bara tillåta kommunikation och interaktion, utan att det är i fokus vid 

självständigt arbete. Vinster med sådant fokus kan vara att pedagogen har möjlighet att lyfta 

fram och betona interaktion och kommunikation som viktigt för språkutveckling. Det kan 

göras genom att pedagogen uppmuntrar eleverna till att resonera om aktuella begrepp 

tillsammans. Här följer en spontan elevdialog som observerades på Bullerbyskolan.  
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Pelle – ”Vad är det för skillnad på adjektiv och substantiv?”  

Anna – ”Substantiv kan man sätta en och ett framför…”  

Pelle – ”sååå bord, ett bord är substantiv?”  

Anna – ”Japp!” 

 

I exemplet ser vi hur elever resonerar om olika begrepp utifrån sitt perspektiv vilket kan bidra 

till en ökad begreppsförståelse och skolspråksutveckling (Hajer & Meestringa 2010; 

Hägerfelth 2011; Löthagen, Lundenmark & Modigh 2012). 

7.3.2 Språkutvecklande arbete i par 

Då vi observerade på Bullerbyskolan iakttog vi hur pedagogen använde sig av bilder och 

ställde frågor av olika karaktär, öppna och raka, för att skapa kommunikation om bilderna. 

Den kommunikation som uppstod tydde på att pedagogen hade skapat ett gott 

klassrumsklimat där eleverna vågade resonera och analyser bilderna. Hägerfelth (2011) 

betonar att undervisningen får en högre kognitiv nivå om pedagogen använder sig av öppna 

frågor. 

 

När vi analyserade den insamlade empirin såg vi möjligheter att vidareutveckla momentet 

bildsamtal för att stärka elevernas språkutveckling.  I inledningen med kommunikation utifrån 

en bild där pedagogen ställer öppna frågor där eleverna får resonera finns en viktig didaktisk 

konsekvens att pedagogen ger eleverna tillräckligt med tid till eftertanke.  För att utveckla 

utifrån momentet vidare efter bildsamtal kan pedagog ge elever en bild som de i par får 

samtala och resonera om vad de tror hände före bilden togs, samt vad de tror händer efter 

bilden tagits. Därefter får paren måla tydliggörande bilder vad som hände innan respektive 

efter bilden togs. För att få ytterligare en dimension på språkutvecklingen i detta arbete kan 

elever få möjlighet att skriva förklarande text till bilderna. För de elever som ej har möjlighet 

att skriva kan de exempelvis spela in förklaringen digitalt.  

7.3.3 Språkutvecklande arbete i grupp 

I denna studie stötte vi på en del problematik, när det handlade om hur läxor kan göras 

språkutvecklande. En sådan aspekt på problematiken utifrån observationerna var hur de 

arbetade med ”veckans ord”, där fokus bara låg på att stava orden rätt. Löthagen, Lundenmark 

och Modigh (2012)  menar att sådant arbetssätt med läxor inte är språkutvecklande. Läxor där 

elever får träna stavning är oftast något som de kan få stöttning av hemmavid, då ingen större 

språkkunskap behövs. 

 

Ett sätt att arbeta språkutvecklande i skolan med veckans ord, utan att enbart fokusera på 

stavning, kan vara att elever får arbeta med ordförklaring. En sådan ordförklaring kan 

struktureras genom att eleverna får arbeta och resonera tillsammans i smågrupper om orden. 

Detta ger eleverna möjlighet att interagera och kommunicera på ett konstruktivt och 

språkutvecklande sätt. När elever ges möjlighet att använda och skapa egen förståelse ökar 

möjligheterna till att inte bara öka ordförrådet utan även begreppsförståelsen. Efter att 

eleverna resonerat om orden i smågrupper diskuteras orden i helklass för att skapa en 

gemensam ordförklaring, där eleverna har möjlighet att lära tillsammans med stöttning av 

pedagog. Detta arbetssätt kan användas för mer avancerad begreppsförklaring där elever ges 

kognitivt utmanande begrepp. Ett sådant exempel är det sammansatta ordet ”växthuseffekt” 

som vi nämnt tidigare. Vid valet av kognitivt utmanade begrepp är det av vikt att pedagog 

väljer begrepp av sådan svårighetsgrad att eleverna inte upplever det som för svårt, utan att 

begreppen befinner sig nära elevernas förkunskaper. Då ett begrepp ligger nära elevernas 
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förkunskaper har elever möjlighet att arbeta i sin proximala utvecklingszon, i detta arbete för 

att komma till sin närmsta zon för utveckling behöver eleven tydliga stödstrukturer, i detta 

arbete från pedagog.  

7.3.4 Språkutvecklande arbete med att befästa ny kunskap 

Vid avslutningarna av de observerade lektionerna observerades det inte så mycket 

sammanfattning av lektionsinnehållet. Ibland var avslutningen av karaktären ”trevlig stund” 

och en sådan stund var exempelvis då eleverna fick presentera ”tokmeningar” utan att arbeta 

språkutvecklande med dem. Dessa meningar var konstruerade av eleverna och hade minst ett 

substantiv, ett verb och ett adjektiv slumpmässigt sammansatt. Hur det kom sig att det var på 

detta vis var något vi reflekterade över och funderade på didaktiska konsekvenser utifrån 

detta, en sådan konsekvens kan vara att det bara blir en ”trevlig stund”.  För att göra 

klassrumsklimatet bättre kan sådana ”trevliga stunder” vara eftersträvansvärt men vi såg 

också möjligheter att arbeta mer språkutvecklande i kombination med detta. Att elever får 

möjlighet att sammanfatta och reflektera är något enligt Hajer och Meestringa (2010) som kan 

understödja elevers språkutveckling. Även Löthagen, Lundenmark och Modigh (2012) 

betonar de positiva effekterna för elevers språkutveckling då de ges möjlighet att sammanfatta 

och reflektera.  

 

För att göra en sådan lektionsavslutande presentation mer språkutvecklande anser vi det hade 

kunnat vara av vinning utöver att enbart läsa upp ”tokmeningarna” att eleverna exempelvis 

fått presentera dem i olika tempus. En sådan mening från observationerna var: 

 

”En fyrkantig boll äter.” Pedagogen kunde ha bett eleverna att resonera om hur denna mening 

skulle ändras om bollen skulle äta i framtiden.  

 

Meningen hade kunnat skrivas ner av pedagog på ett sätt så alla kunde se meningen, för att 

gemensamt befästa vilket ord som var vilken ordklass. I båda dessa exempel är det gynnsamt 

att ge eleverna betänketid och om behov finns ge möjlighet att resonera i par. 

7.4 Förslag till vidare forskning 
I denna studie har vi utvecklat nya didaktiska perspektiv på språkutvecklande arbete. Detta 

har vi gjort utifrån studier av språkutvecklande arbete på fristående skola samt tidigare 

forskning. Därför hade det varit spännande och se om det finns fler språkutvecklande 

didaktiska perspektiv att utveckla genom att bedriva fler liknade studier i skolor. Ett sätt att få 

ytterligare kunskap om språkutvecklande arbete kan vara att forska vidare i både kommunal 

och fristående skola i fler olika kommuner för att få fler aspekter.  

 

Observation var det verktyg som denna studie använde sig av för att samla in empiri, för att få 

ett bredare perspektiv på språkutvecklande arbete hade det varit intressant med intervju av 

pedagoger för att få en insikt i hur de tänker kring språkutvecklande arbete. 

 

För att undersöka och vidareutveckla de nya didaktiska perspektiven denna studie funnit, hade 

det varit intressant att bedriva ett utvecklingsarbete exempelvis genom lesson study.   
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8. Tack  

Avslutningsvis vill vi tacka de pedagoger och elever som gett oss tillgång till sitt klassrum, 

för utan tillgång till ert klassrum och välvilja hade denna studie inte varit genomförbar. Vi vill 

även tacka vår handledare Gunilla Fihn vid högskolan i Borås för hennes vägledning under 

denna studies framväxt samt vill vi tacka våra studiekamrater som varit en glädjekälla och 

inspiration. Slutligen vill vi rikta ett stort tack till våra närstående som stöttat oss.   
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Bilagor 

Bilaga 1 
Observationsschema  

 

Hur många elever och pedagoger finns det? 

Hur ser utbudet av texter ut, är det tillgängligt för eleverna? 

Inledning av lektion 

 

Hur förklaras och tydliggörs lektionens mål? 

Resoneras det om elevernas förkunskaper? 

Hur ser kommunikationen i klassrummet ut? 

Lektionsarbete 

 

Förklarar pedagogen centrala begrepp för ämnet? 

Får eleverna själva använda sig av de centrala begreppen i ämnet för att skapa egen 

förståelse? 

Hur ställer pedagogen frågor? 

Ges det visuellt och eller taktilt stöd i sådana fall hur? 

Finns annan språklig stöttning tillgänglig, extra pedagog datorprogram etc? 

Är läromedlen nivåanpassade eller får alla samma uppgift? 

Förekommer grupparbeten där det är mycket kommunikation mellan elever, tre 

personer eller fler? 

Förekommer pararbeten? 

Förekommer enskilt arbete? 

Hur ser kommunikationen i klassrummet ut? 

Avslutning av lektionen 

 

Förbereds eleverna på att det snart blir ett avslut? 

Har eleverna möjlighet att resonera och sammanfatta det nya som de lärt sig under 

lektionerna? 
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Bilaga 2 
 

Högskolan i Borås 

Institutionen för pedagogik 
 

Informationsbrev till pedagog på Bullerbyskolan 
Hej vi är två studenter på Högskolan i Borås som nu läser vår 7e termin. Denna termin ska vi skriva 
ett examensarbete på 15 poäng vilket kommer handla om språkutvecklande arbete. För detta arbete 
behöver vi observera i ett antal klasser på Bullerbyskolan.  

Under vecka 47 kommer vi att observera vid ett par tillfällen. Fokus på våra observationer kommer 
ligga på hur pedagogen agerar i klassrummet. Barnen är med i klassrummet men de kommer inte 
vara i fokus för observationerna. Syftet för vår studie är att undersöka det språkutvecklande arbetet i 
ett klassrum där de arbetar utifrån montessoripedagogiken. 

I examensarbetet kommer vi ta hänsyn till de forskningsetiska riktlinjer som är utarbetade av 
Vetenskapsrådet. I enlighet med dessa riktlinjer kommer vi behandla observationsmaterialet på 
sådant sätt att skola och personer inte ska kunna identifieras. Observationsmaterialet kommer 
enbart användas i vårt examensarbete och kommer ej spridas. 

En handledare vid Högskolan hjälper oss och ser över vårt arbete.  Detaljer kring vår studie bestäms 
tillsammans med handledaren.   

Ni som pedagoger har en frivillighet att delta och kan själva avgöra om ni inte längre vill vara 
delaktiga i studien. För vår studie är det värdefullt för oss att få möjlighet att observera i era klasser. 

 

Om ni har några frågor kontakta gärna någon av oss: 

Marie-Louise Svensson  *@student.hb.se  

Oskar Munkby  *@student.hb.se  

Studerande vid Högskolan i Borås. 

 

Tack på förhand! 
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Bilaga 3 
Högskolan i Borås 

Institutionen för pedagogik     
   

Informationsbrev till vårdnadshavare  
Hej vi är två studenter på Högskolan i Borås som nu läser vår 7e termin. Denna termin ska vi 

skriva ett examensarbete vilket kommer handla om språkutvecklande undervisning. För detta 

arbete behöver vi observera i ett antal klasser på Bullerbyskolan.  

 

Under vecka 47 kommer vi att observera vid ett par tillfällen. Fokus på våra observationer 

kommer ligga på hur pedagogen agerar i klassrummet. Barnen är med i klassrummet men de 

kommer inte vara i fokus för observationerna. 

 

I examensarbetet kommer vi ta hänsyn till de forskningsetiska riktlinjer som är utarbetade av 

Vetenskapsrådet. I enlighet med dessa riktlinjer kommer vi behandla observationsmaterialet på 

sådant sätt att skola och personer inte ska kunna identifieras. Observationsmaterialet kommer 

enbart användas i vårt examensarbete och kommer ej spridas. 

 

En annan forskningsetisk riktlinje är att för att få bedriva observationer behövs medgivande ifrån 

vårdnadshavare. Det är viktigt för oss att kunna göra dessa observationer i vårt examensarbete 

därför finns en medgivandetalong bifogad nedan.  

 

Det är viktigt att medgivandetalongen lämnas in till personalen på Bullerbyskolan för vi ska få 

veta om barnen kan vara delaktiga eller inte. 

 

En handledare vid Högskolan hjälper oss och ser över vårt arbete.  Detaljer kring vår studie 

bestäms tillsammans med handledaren.   

 

Jag kommer att informera barnen om att det är frivilligt att delta och att ditt barn har rätt att 

avbryta undersökningen ifall de vill. 

 

Om ni har några frågor kontakta gärna någon av oss: 

Marie-Louise Svensson  *@student.hb.se  

Oskar Munkby  *@student.hb.se  

Studerande vid Högskolan i Borås. 

 

Tack på förhand! 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

MEDGIVANDE FRÅN FÖRÄLDRAR/VÅRDNADSHAVARE 

 

□ JA, jag/vi tillåter att mitt/vårt barn blir observerat av lärarstudenter. 

□ NEJ, jag/vi tillåter INTE att mitt/vårt barn blir observerat av lärarstudenter. 

 

..................................  .................................................... 

(Barnets namn)  (Målsmans/Vårdnadshavares underskrift) 
 

 

mailto:*@student.hb.se
mailto:*@student.hb.se

