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Sammanfattning 
 

Det teoretiska ramverket kring denna kvalitativa studie bygger på ett sociokulturellt 

perspektiv. Pedagogers erfarenheter och upplevelser av språkutvecklande undervisning i 

grundskolans yngre åldrar ligger till grund för studien och analyseras med en 

fenomenografisk ansats. Studien har genomförts på fyra skolor med tio pedagoger som 

undervisar från förskoleklass till och med årskurs tre. Data till studien har erhållits genom 

halvstrukturerade intervjuer med tillgång till öppna svarsalternativ. 

 

Resultatet visar att de tio pedagogerna har liknande positiva upplevelser av språkstimulerande 

och språkutvecklande metoder som exempelvis Bornholmsmodellen och genrepedagogik. 

Dock skilde sig arbetsgången åt och det har vid analys uppkommit intressanta likheter och 

skillnader gällande val av metoder och material, vilka kan förmodas härröra till pedagogernas 

utbildning. 

 

Aktuell forskning behandlar i huvudsak andraspråkselevers språkutveckling. Slutsatsen av vår 

studie är dock att ett språkutvecklande arbetssätt inte gynnar enbart andraspråkselever. Ett 

språkutvecklande arbetssätt gynnar språkutvecklingen och därmed även kunskaps-

utvecklingen för samtliga elever i dagens skola. 

 

 

Nyckelord: grundskolans tidiga år, svenska språket, svenska som andraspråk, 

språkstimulering, språk- och kunskapsutveckling, språkutvecklande arbetssätt, fenomeno-

grafi, sociokulturellt perspektiv  
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Arbetsfördelning 
 

Vårt arbete kan liknas vid en pendelgång där varje moment har förts fram och tillbaka oss 

emellan för att diskuteras och förbättras från inledning till slutord. Då det är ett längre 

geografiskt avstånd mellan oss har vi haft en fysisk längre träff, då vi noggrant analyserade 

våra insamlade data. Arbetet har i övrigt skett i huvudsak via Google Drive. Ingen av oss kan 

enskilt ta på sig ansvaret för att ha skapat någon del helt själv, då vi har delgett varandra 

studiens olika delar för att sedan diskutera och gemensamt reflektera över studiens 

förbättringsområden och på så vis fått denna uppsats på pränt. 
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1. Inledning 
 

Språket är enligt den sociokulturella teorin människans viktigaste kommunikationsmedel 

(Säljö, 2000). När vi praktiserat vårt ledarskap som lärarkandidater, har vi uppmärksammat 

hur elever sökt språklig interaktion och hur grupparbeten som innefattar mycket 

språkanvändning skapat glädje i elevgruppen. Vi har, liksom aktuell forskning (Gibbons, 

2009; Hajer & Meestringa, 2014), observerat hur brister i språket, i form av ett begränsat 

ordförråd eller att undervisningen inte tar i beaktande att språket är elevens andraspråk, skapat 

hinder för elevens delaktighet och kunskapsutveckling. 

 

Språkets betydande roll för individuellt och gemensamt kunskapsbyggande väckte vårt 

intresse. De lärare vi mött under våra verksamhetsförlagda utbildningsperioder har använt 

olika metoder och material för att vidga elevers ordförråd och begreppsförståelse. Därför har 

vi valt att i denna studie fördjupa vår kunskap om språkstimulerande och språkutvecklande 

undervisning. 

 

I vår fenomenografiska studie behandlar vi tio pedagogers erfarenheter av språkstimulerande 

och språkutvecklande undervisning från förskoleklass till årskurs tre. Vår förhoppning är att 

studien, förutom att berika vår egen undervisning, kan vara till gagn för andra lärarstuderande 

samt andra som väljer att ta del av vår uppsats. 

 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet är att, bland de pedagoger som ingår i vår studie, undersöka erfarenheter och 

uppfattningar gällande det egna arbetet med språkstimulerande och språkutvecklande 

undervisning. Vi vill med vår studie undersöka vad deltagande pedagoger anser är av 

betydelse för att skapa förutsättningar för elevers språkutveckling. Studien ämnar att besvara 

följande frågeställningar: 

 

 Vad är pedagogernas definition av språkstimulerande och språkutvecklande 

undervisning? 

 

 Vilka språkstimulerande och språkutvecklande metoder använder pedagogerna och hur 

motiverar pedagogerna sina val?  

 

 Hur upplever pedagogerna samarbetet med övrig pedagogisk personal för att verka 

språkstimulerande och språkutvecklande?  
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2. Bakgrund 
 

Dagens informationsrika samhälle ställer krav på medborgarnas förmåga att kritiskt granska 

och förstå information. Det är därför viktigt för den enskilda individen att besitta språklig 

kompetens. Utan språklig kompetens kan individen inte tillgodogöra sig kunskaper inom olika 

ämnesområden och därmed inte heller förstå eller kritiskt granska information (Skolverket, 

2016).  

 

I Läroplan för förskoleklassen, fritidshemmet och grundskolan (Lgr11) påtalas skolans 

betydande ansvar att stötta och hjälpa samtliga elever i deras lärande och utveckling, samt 

främja en livslång lust att lära (Skolverket, 2015). Det uttrycks att ”[s]kolan ska ansvara för 

att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift 

på ett rikt och nyanserat sätt” (ibid:13). Vidare står att ”[s]kolan ska ansvara för att eleverna 

inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ och 

samhällsmedlem. Dessa ger också en grund för fortsatt utbildning” (ibid:13). 

 

The big five, vilka innefattar analysförmåga, kommunikativ förmåga, metakognitiv förmåga, 

förmåga att hantera information samt begreppslig förmåga, är förmågor som påtalas i nästan 

samtliga ämnen i Lgr11 (Svanelid, 2014). Stehagen (2014) tydliggör att elever behöver ett rikt 

och nyanserat språk för att erhålla dessa förmågor. 

 

För att få tillgång till ett rikt och nyanserat språk belyser Stehagen (ibid.) betydelsen av att 

samtliga lärare har god kunskap om både ämnesspråk och textgenrer samt ser på de enskilda 

kursplansförmågorna med ett språkutvecklingsperspektiv. Genom ett sådant perspektiv kan 

lärare arbeta språkutvecklande och ge elever möjlighet till en lyckad skolgång (ibid.). 

 

I den svenska grundskolan har idag ungefär 20 procent av eleverna utländsk bakgrund 

(Skolverket, 2013a). Med utländsk bakgrund menas att eleverna antingen är födda i ett annat 

land eller att båda föräldrarna är det. I dagens svenska skola räknar man med att eleverna 

tillsammans har cirka 140 olika modersmål (Hajer och Meestringa, 2014). Därför är frågan 

om hur skolan kan hjälpa elever, oavsett socioekonomisk eller språklig bakgrund, att erhålla 

språklig kompetens för möjlighet att växa som individer och samhällsmedborgare aktuell. 

 

Det finns flera undersökningar som i dagsläget pekar på att elever har bristfälliga 

ämnesskunskaper, vilka möjligen kan härledas till bristfällig språklig förmåga. En 

undersökning som mäter elevers reading literacy är Programme for International Student 

Assessment (PISA). Reading literacy innebär att kunna utveckla sin förförståelse och erhålla 

ny kunskap genom att använda och förstå texter, vilket ökar möjligheten till delaktighet i 

samhällsfrågor. 

 

Elever i den svenska skolan har enligt den senaste PISA-rapporten försämrat sina resultat 

markant. I PISA-rapporten går att utläsa att dagens 15-åriga elever i den svenska skolan 

presterar sämre i läsförståelse, matematik och naturvetenskap jämfört med övriga länder i 

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) (Skolverket, 2013a). 
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Andelen svaga läsare i 15-årsåldern var i den senaste undersökningen 23 procent och 

utgjordes mestadels av pojkar (ibid.).  

 

Det finns olika förklaringar till de försämrade PISA-resultaten. En av förklaringarna hänvisar 

till den literacy-forskning som visar att framförallt pojkar läser i allt mindre utsträckning, 

vilket i sin tur leder till ett minskat ordförråd (Stehagen, 2014). En annan förklaring kan vara 

det Hajer och Meestringa (2014) påtalar, nämligen att allt fler ämneslärare i dagsläget möter 

en språklig mångfald i sin undervisning som de inte alla gånger har tillräcklig kunskap för att 

möta.  
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3. Teoretisk ansats 
 

Studien utgår från ett sociokulturellt perspektiv på lärande. Säljö (2000) förklarar det 

sociokulturella perspektivet på kunskap, språk och lärande genom att hänvisa till Vygotskij 

(1896–1934). 

 

Vygotskij var den teoretiker som grundlade idén om vikten av kommunikation och samspel 

människor emellan för kunskapsprogression. Inom det sociokulturella teoriperspektivet 

förklaras kunskap som en helhet, där de kommunikativa processerna mellan individer kan 

utveckla nytänkande gällande resonemang och handling. Vygotskij menade även att språk och 

tänkande behöver samspel mellan människor för att utvecklas (ibid.). 

 

Säljö (ibid.) beskriver att tänkandet utgör det inre samtalet hos individen, men tänkandet utgör 

även basen för det yttre samtalet som grundar en kollektiv process. Det är enligt det 

sociokulturella perspektivet således inte primärt genom den unika individens enskilda 

processer utan i interaktion med andra som lärande sker.  

 

Sandvik och Spurkland (2011) menar att skolverksamheten genom en sociokulturell syn på 

lärande har förutsättning att möta elevernas behov, då det sociokulturella perspektivet bygger 

på att lärare tar hänsyn till elevers historiska, kulturella, psykologiska liksom individuella 

förutsättningar för lärande. Sandvik och Spurkland (ibid.) menar att förskollärare kan 

underlätta barnets läs- och skrivutveckling genom att använda samtal och interaktion som 

verktyg för att skapa förutsättning för språk- och kunskapsutveckling. Vid samtal och 

interaktion kan det lilla barnet träna sin språkliga förmåga och stärka den kommunikativa 

kompetensen genom att exempelvis be om något, återberätta en händelse eller förklara 

känslor. 

 

Nauclér (2004) beskriver att pedagoger med ett sociokulturellt synsätt på lärande är 

införstådda med att elevers språkliga socialisation, både i hemmet och i skolan, inverkar på 

elevernas språk- och kunskapsutveckling. Nauclér (ibid.) påpekar att den enskilda lärarens 

värderingar och förväntningar på eleven påverkar elevens självbild och därmed kan skapa 

möjlighet eller hinder för eleven att lyckas. Därför är det skolans ansvar att ha en helhetsbild 

av eleverna och använda deras bakgrund som en resurs. Det är inte den enskilda flerspråkiga 

elevens egenskaper eller erfarenheter som förhindrar det språkliga lärandet. Hindret uppstår 

istället när okunskap finns om hur man bör anpassa verksamheten utifrån den breda variation 

av elevers färdigheter och kunskaper som finns i den mångkulturella skolan (ibid.).  
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4. Tidigare forskning 

 

Forskningsöversikten behandlar framförallt språkstimulerande och språkutvecklande 

arbetssätt rörande andraspråkselever. Detta beror på att de arbetssätt som i aktuell forskning 

benämns som språkstimulerande och språkutvecklande framförallt har en anknytning till 

andraspråkselever.  

 

I vår forskningsöversikt presenteras språkstimulerande arbetssätt, språkutvecklande under-

visning och språkinriktad undervisning. Vi har valt att tematisera detta kapitel under tre 

huvudrubriker: 

 

- Vad är språkutvecklande undervisning? 
 

- Varför behövs språkutvecklande undervisning? 
 

- Exempel på språkutvecklande arbetssätt riktat mot yngre elever 

 

Individ kan i vår text syfta på en allmän målgrupp med odefinierad ålder. Vi använder dock 

begreppet elev då vi syftar på individer som uppnått ålder för att ingå i förskoleklass eller 

skola. För yngre individer, i förskoleålder, använder vi begreppet barn. Beroende av 

kontexten använder vi begreppen barn eller individ då vi åsyftar båda ålderskategorierna. 

 

 

4.1 Vad är språkutvecklande undervisning? 
 

Språket är vägen till kunskap eftersom elever erövrar kunskap genom såväl det talade, skrivna 

som lästa språket. Forskning om språkutveckling och språkutvecklande arbetssätt utgår 

mestadels från det sociokulturella perspektivet om att individer interagerar med varandra för 

att genom interaktionen få stimulans till sin språkutveckling. Forskning belyser att 

språkstimulerande och språkutvecklande arbetssätt i förskola och skola kan ske genom en 

mängd olika aktiviteter som exempelvis boksamtal, sånger, grupparbeten, genrepedagogik 

och lek i syfte att etablera klassrummets gemensamma språk. Det handlar även om hur lärare 

presenterar ämnesspecifika begrepp samt lärarnas förmåga att locka elever till att vara 

delaktiga i undervisningen. 

 

Sandvik och Spurkland skriver att barn lär sig språk ”genom att delta i konkreta språkliga 

aktiviteter” (2011:73). Det bästa sättet att lära språk är enligt dem att delta i olika 

språkutvecklande aktiviteter, såväl i förskola och skola som till vardags. Språkutvecklande 

arbetssätt kan till exempel utgöras av boksamtal, litteraturläsning eller inbjudan till 

medberättande av vardagliga aktiviteter. Genom sådant deltagande lär sig barnet nya begrepp 

och introduceras för olika genrer. Detta är språkutvecklande för både enspråkiga och 

flerspråkiga individer (ibid.). 

 

Wedin (2012) nämner samlingen som en språkstimulerande resurs, framförallt i förskolan, där 

barnen ges tillfälle att delge varandra sina tankar och erfarenheter. För att verka språk-

stimulerande bör pedagogerna vara stöttande i dessa språkliga och sociala sammanhang, då 



 

10 

 

det är pedagogerna som ansvarar för att skapa talutrymme för barnens berättande. Wedin 

(ibid.) belyser därför att pedagogerna stöttar och ger tid för det enskilda barnets längre 

utläggning om sin dag och inte hetsa framåt för att låta alla barn säga något kort. Det är när 

det enskilda barnet får ta plats och berätta färdigt som det metakognitiva tänkandet får äga 

rum. I det metakognitiva tänkandet får barnet tillfälle att reflektera över den egna tanken och 

det är även då som en språkutvecklande undervisning gör sig synlig enligt Wedin (ibid.). 

 

Vidare menar Wedin (ibid.) att det är av stor betydelse att lärare medvetet arbetar 

språkutvecklande inom olika kunskapsområden i förskoleklass och grundskolans tidigare år, 

för att därigenom underlätta elevers möte med mer ämnesspecifika begrepp som introduceras 

för eleverna mer ingående efterhand som skolämnena blir mer uttalade. Wedin påtalar att 

lärare som arbetar språkutvecklande i undervisning av elever i förskoleklass eller yngre 

grundskoleåldern förklarar och använder ämnesspecifika begrepp som exempelvis ”fryspunkt, 

smältpunkt, fast, flytande, gas” (ibid:41). 

 

Forskarna Hajer och Meestringa beskriver språkinriktad undervisning som ett arbetssätt då 

elever ges tillfälle att få ett ”rikt språkligt inflöde, vilket innebär en god tillgång till språk, 

samtidigt som de behöver få möjlighet till en aktiv språkanvändning i både tal och skrift och 

tillräcklig feedback” (2014:37). Språkligt inflöde kan ske genom exempelvis läromedels-

genomgångar, elevers redovisningar, lärobokstexter och dvd-filmer. Den språkinriktade 

undervisningen består av både språkstimulerande och språkutvecklande undervisning. Därför 

innefattar den såväl de språkliga som de ämnesmässiga målen i läroplanen och sammanlänkar 

dessa i en kontext, samtidigt som undervisningen ger möjlighet till ett aktivt deltagande 

(ibid.). 

 

Vidare beskriver Hajer och Meestringa (ibid.) att lärare arbetar språkutvecklande när de låter 

elever möta begrepp i varierande sammanhang, då detta ger eleverna tillfälle att skapa 

förståelse för begreppens användningsområden. En språkutvecklande undervisning utmärks 

också av att eleven utmanas att möta kognitivt krävande uppgifter i olika kommunikativa 

situationer i tal och skrift, samtidigt som eleven erhåller stöttning från läraren – så kallad 

scaffolding (Gibbons, 2009; Hajer & Meestringa, 2014). Det engelska ordet scaffold betyder 

byggnadsställning varför scaffolding kan översättas till stöttning. Gibbons (ibid.) liksom 

Hajer och Meestringa (ibid.) beskriver de språkutvecklande lektionerna som en kontextrik 

undervisning, med just språklig stöttning från läraren och med mycket interaktion mellan 

elever och lärare samt elever och elever. 

 

Gibbons (2009) påpekar dock att en språkutvecklande undervisning inte handlar om att 

förenkla texter, eller använda olika ifyllnadsövningar, för att underlätta för eleven. Ett sådant 

arbetssätt är inte till gagn för eleven då eleven bygger sitt ordförråd eller skapar begrepps-

förståelse. Istället behöver eleven utmaning och stöttning, för att därigenom berika sitt 

ordförråd och vidga sin begreppsförståelse för att på så sätt kunna tillgodogöra sig de 

ämnesspecifika texterna. Även lärares återkoppling kan vara av språkutvecklande karaktär om 

den inbjuder till reflektion och samtal om de nya kunskaperna, vilket är av stor vikt för 

inlärningsprocessen i den språkutvecklande undervisningen (Hajer & Meestringa, 2014). 
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I ett program från Sveriges Utbildningsradio AB förtydligar Hajer (2014) hur formativt 

förhållningssätt och språkutvecklande undervisning hör ihop. I ett formativt förhållningssätt 

till lärande observerar läraren elevens lärprocesser kontinuerligt. Genom detta förhållningssätt 

kan läraren se vilket stöd varje elev behöver för att uppnå ökad språk- och ämneskunskap och 

därmed planera för lämplig utmaning och stöttning utifrån elevens nuvarande kunskapsnivå. 

 

 

4.2 Varför behövs språkutvecklande undervisning? 
 

Bjar (2006) påpekar att förutsättningarna för god språkutveckling ter sig olika hos dagens 

barn och ungdomar. Detta kan delvis bero på en variation av ursprung från olika sociala och 

kulturella miljöer. Barnet har under förskoleåldern tillägnat sig de grundläggande reglerna för 

samtalsstrukturer. Denna förmåga är en början till den samtalsrelaterade språkbehärskningen 

som Cummins (2001) definierar som den språkliga kompetens en individ behöver för att vara 

en del av vardaglig kommunikation, såsom att exempelvis ge och ta emot hjälp eller 

information. Vår samtalsrelaterade språkbehärskning är även till hjälp då vi uttrycker och 

beskriver känslor. 

 

Lindberg (2006) skriver att barn vid skolstarten behärskar ungefär 8 000 – 10 000 ord. Det 

ordförråd som barnet bär med sig vid skolstarten består främst av ord som används i hemmet 

och i barnets närmiljö. Då detta ordförråd i hög grad är byggt i den kontext vari barnet växt 

upp måste skolan vid sitt mottagande av eleverna ta hänsyn till individernas olika bakgrund 

och förutsättningar (ibid.). 

 

Det språk som används i skolans ämnesspecifika läroböcker samt vid kommunikation med 

ämneslärare benämner Cummins (2001) istället som kunskapsrelaterad språkbehärskning. 

För kunskapsrelaterad språkbehärskningskompetens behöver individen förmåga att kunna 

beskriva, informera, förklara, jämföra, debattera och utvärdera. Därmed är kunskapsrelaterad 

språkbehärskning av vikt för elevens lärande. Cummins (ibid.) påpekar att andraspråkseleven 

kan ges tillfälle att tillgodogöra sig ämnesundervisningen och samtidigt utvecklas kognitivt. 

Andraspråkselevens kognitiva utveckling och medvetandegörande om hur det kunskaps-

relaterade språket är konstruerat kan ske genom kontinuerlig undervisning om ämnesspråkets 

begrepp och struktur. 

 

Följande punkter har i Cummins (2001) forskning visat sig stärka elevens självbild samt vara 

av betydelse för elevens språkutveckling: 
 

- När läraren uppmuntrar och synliggör elevernas kulturella och språkliga bakgrund 

samt bekräftar denna. 
 

- Skolor som använder sig av närmiljön i undervisningen och den kunskap som 

finns där har gett eleverna goda förutsättningar för språkutveckling. 
 

- De skolor som uppmuntrar sina elever till aktiv språkanvändning i undervisningen 

och ger eleverna förutsättningar att skapa egna texter och uttrycka sig genom 

estetiska uttryckssätt som bild och drama i syfte att generera egen kunskap har 
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visat ge god effekt på språkutvecklingen. Eleverna får möjlighet att 

uppmärksamma och tolka det samhällsliv som eleverna vistas i och påverkas av. 

 

Kontinuerliga motgångar i undervisningen till följd av språkförbistringar kan ge elever en 

negativ självbild och tvivel över de egna förmågorna (Hajer & Meestringa, 2014). För att 

motverka detta belyser Hajer och Meestringa (ibid.) att skolan måste lägga stor vikt vid att 

utveckla elevers färdigheter i skolspråk, det vill säga förståelse för de ämnesspecifika 

begreppens innebörd. På så vis sammanlänkas språk- och ämneskunskaper. De menar därmed 

att elever bör ges redskap som underlättar ämnesspecifik läsning samt ger ökad möjlighet för 

tillgodogörande av kunskap. 

 

Gibbons (2009) samt Hajer och Meestringa (2014) påpekar att flerspråkiga elever behöver 

varierade språkredskap för att erhålla ökad möjlighet att ta del av undervisningen samt förbigå 

de hinder som skolspråket kan utgöra. Gibbons (2009) nämner även att många av våra 

flerspråkiga elever ser skolspråket som problematiskt eftersom undervisningen ges på svenska 

och inte på det egna modersmålet. Vidare skriver Hajer och Meestringa (2014) att språk-

utvecklande undervisning är den undervisning som bygger på elevernas förmågor och 

färdigheter att använda det ämnesspecifika språket både muntligt och skriftligt. De beskriver 

att språkutvecklande undervisning bygger på följande punkter (ibid:30): 
 

- Ställa öppna frågor (frågor som inte bara har ett svar utan leder till svar som 

belyser olika aspekter) som stimulerar tänkandet 
 

- Ge mycket visuellt och taktilt stöd (bilder, grafer, tredimensionella figurer att 

känna på) 
 

- Erbjuda ett rikt utbud av olika texter (läroböcker, andra källor, muntlig 

information från videor och dvd:er) 
 

- Låta eleverna använda de nya begreppen genom att formulera dem i olika 

språkuppgifter 
 

- Använda olika arbetssätt som lockar till interaktion 
 

- Lära eleverna att själva tala om vilka problem de har med språket och att tänka på 

vad de själva kan göra för att utvecklas 
 

- Ha kontinuerliga utvärderingar som en fast punkt i undervisningen  

 

Gibbons (2009) påtalar att när läraren integrerar ämnesinnehåll och språk skapar läraren ett 

språkutvecklande arbetssätt som främjar utvecklingen av andraspråket tillsammans med 

ämneskunskaperna. Gibbons (ibid:30) hänvisar till Thomas och Colliers amerikanska 

fältstudie, år 1999, som undersökte framgångsfaktorer för andraspråkselevers skolgång. Det 

visade sig att eleverna lyckades bäst i de fall där 
 

a) eleven stöttas i andraspråket i de ordinarie skolämnena kombinerat med stöttning i 

modersmålet 
 

b) man använder aktuella modeller för språk- och kunskapsundervisning på två språk 
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c) skolans sociokulturella klimat är sådant att andraspråkselever känner sig delaktiga och 

att deras erfarenheter tas på allvar 

 

Hajer och Meestringa (2014) framhåller att samtliga ämnen i skolan har sitt specialiserade 

fackspråk. Som exempel lyfter de laborationssituationer, där kommunikation mellan lärare 

och elever behövs för att ge eleverna insikt i och förståelse för abstrakta ämnesspecifika 

begrepp. Vidare betonar de språkets roll vid lärande då de uttalar att det ”finns inga vattentäta 

skott mellan språk, lärande och tänkande: inom all undervisning utvecklas kunskapen via 

språket” (ibid:13). 

 

Även Bjeeregaard och Kindenberg (2015) understryker språkets betydelse för lärande 

eftersom språket påverkar elevers kunskapsutveckling oavsett ämne. Bjeeregaard och 

Kindenberg (ibid.) behandlar framförallt de samhällsorienterande ämnena, men deras 

förfarande går att applicera på undervisning i andra ämnen. Bland annat påtalar de vikten av 

att använda språk- och ämneskunskaper parallellt genom att formulera språkliga mål. Liksom 

Hajer och Meestringa (2014) lyfter Bjeeregaard och Kindenberg (2015) att elever måste få 

redskap för att kunna tillgodogöra sig ämnesspecifika begrepp för att få möjlighet att förstå de 

ämnesspecifika texterna och på så vis kunna nå kunskapsmålen. 

 

 

4.3 Exempel på språkutvecklande arbetssätt riktat mot yngre elever 
 

Bergöö (2013) belyser att det framförallt är tre aspekter som hänger ihop gällande förskolans 

och skolans övergripande demokratiuppdrag. Dessa aspekter är språkutveckling, lärande och 

identitet. Lärarens uppdrag innefattar därmed utveckling av elevers språkanvändning och 

språkförmåga. Språkanvändning innefattar enligt Bergöö (ibid.) samtal och förmåga att tolka 

och formulera det skrivna ordet. Läraren kan främja språkanvändning genom att eleverna får 

tillgång till skapande av ”olika slags texter och genom att de får använda lek, reflektion, 

tolkning och samtal i läs- och skrivprocessen i sammanhang som engagerar dem” (ibid:16).   

 

4.3.1 Skönlitteratur som språkutvecklande resurs, en väg till ökad litteracitet 
 

I en etnografisk avhandlingsstudie har Jönsson (2007) genom observationer och intervjuer 

följt sju elever under fyra år av deras skoltid. Jönsson beskriver den fysiska lärmiljöns 

påverkan på elevers möjligheter till lärande. Rummet hon beskriver är genom möbleringen 

inbjudande till både grupparbete och enskilt arbete. I rummet finns ständigt litteratur 

tillgänglig för eleverna och på en av väggarna återfinns även en inspirerande text som behöver 

färdigställas. Eleverna i studien omges i sitt hemklassrum av skönlitterära barnböcker och 

bilderböcker för att via läsning, samtal och lyssnande kring text och bild stimuleras till 

språkutveckling och eget författande. 

 

Eleverna får även möta skönlitterära texter tillsammans kontinuerligt via högläsning under en 

halvtimme varje dag. Vid högläsningen får eleverna samverka och delge varandra sin 

reflektion om texten som läraren nyss läst. Jönsson (ibid.) förespråkar användande av en 
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läslogg för att föra en skriftlig reflektion över den gemensamma eller enskilda läsningen då 

läraren genom läsloggen får förutsättning att synliggöra elevens språk- och kunskaps-

utveckling. Den enskilda läsningen, högläsningen, boksamtalen och läsloggarna bidrar till att 

bygga en gemensam förståelse av texter (ibid.). 

 

4.3.2 Lekens betydelse för språkutvecklingen 
 

Forskarna Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2008) tydliggör lekens betydelse för 

lärande bland yngre skolbarn. De menar att vi alltför ofta förknippar skolan med lärande 

istället för att se skolan som en plats för lek. Förskolans verksamhet ses i sin tur som 

verksamhet för lek, snarare än en institution för lärande. Forskarna påpekar att 

verksamheterna borde lära av varandra och se leken som en stor resurs för lärande (ibid.). 

Jönsson (2007) lyfter fram att bokreflektion gärna kan användas för lärande lek eftersom 

eleverna vid reflektion över det lästa kan identifiera sig med en bokkaraktär vilket i sin tur 

kan utvecklas till en lek utifrån det lästa. 

 

Mångårig forskning vid Göteborgs universitet har visat att barn genom leken använder 

metakognitiv tankeverksamhet, då de uttrycker sina tankar om lekens skeenden medan leken 

pågår (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2008). Förutsättning för språkutvecklande 

metakognitiv tankeverksamhet kan läraren skapa genom att utmana eleverna att reflektera och 

sedan med hjälp av berättande, lek eller experiment förklara sina tankegångar kring 

aktiviteten. Läraren kan även använda det eleverna kom fram till, genom leken eller den 

muntliga reflektionen, för att diskutera nya tankegångar som uppstod genom aktiviteterna. 

Genom att diskutera aktiviteterna stegvis skapas förutsättning för eleverna att bli 

uppmärksammade på likheter och variation i sina och andras uppfattningar om det gemensamt 

upplevda (ibid.). 

 

Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (ibid.) menar att denna arbetsgång kan kopplas 

till hur elever spontant använder kommunikation och meta-kommunikation i leken. Vid meta-

kommunikation kan läraren till exempel använda leken i lärandet genom att låta elever berätta 

om sina intressen och det de för stunden är fokuserade på. Eleverna kan exempelvis visa sin 

reflektion genom att berätta muntligt eller genom att rita en teckning. Det är sedan när läraren 

frågar eleven om den muntliga reflektionen eller frågar om teckningens innehåll som läraren 

för en meta-kommunikation med eleverna. 

 

4.3.3 Musik som språkutvecklande redskap 
 

Castro Huertas och Navarro Parra (2014) belyser att barns medfödda motivation och 

nyfikenhet gör att de vill kommunicera med andra. Denna nyfikenhet bör lärare använda i sin 

undervisning för att skapa ett lustfyllt lärande vilket i sin tur ökar möjligheterna för elevernas 

språkutveckling. Forskarna (ibid.) påpekar att genom att bygga lektioner på rörelse, olika 

uttryckssätt och repetitioner får elever möjlighet att utöka sitt lärande samtidigt som under-

visningen stimulerar fler elever till att använda språket. De betonar även att undervisning 

måste bygga på elevers förståelsevärldar och det de känner igen. 
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Castro Huertas och Navarro Parra (ibid.) visar i sin aktionsforskning hur musik kan vara en 

språkutvecklande resurs vid yngre elevers språkutveckling i engelska som andraspråk. Med 

utgångspunkt i intervjuer, samtal och observationer har de utvecklat undervisningen i 

andraspråket med hjälp av musik och sång. Syftet med att använda musik i andraspråks-

undervisningen var att få de unga eleverna att uppskatta undervisningen samt utveckla deras 

muntliga förmågor vid användandet av andraspråket samtidigt som ordförrådet utökades 

genom sångtexter.  

 

Genom att lärare undervisar med hjälp av musik menar Castro Huertas och Navarro Parra 

(ibid.) att musiken skapar en igenkänningsfaktor med hemmet. Det skapar en länk mellan 

skolkulturen och hemkulturen och därmed en trygghet som medför att språkutvecklingen 

främjas. I den genomförda studien används väl utvalda sångtexter som är åldersadekvata och 

inbjuder till rörelser liksom repetitioner. Lärarna förstärker även sångtexterna genom att 

använda konkret material. På så sätt ges eleverna vidgade möjligheter till begreppsförståelse 

på andraspråket samtidigt som de ges språkstimulerande undervisning genom sångens 

intonation och fraser. 

 

4.3.4 Undervisning i språk samt undervisning om språk 
 

Lundberg (2007) skriver i sin bok Bornholmsmodellen, vägen till läsning, språklekar i 

förskoleklass att Bornholmsmodellen har påverkat synen på läsinlärning. Bornholmsmodellen 

grundas på ett välkänt försök till att stimulera elevers språkliga medvetenhet genom att aktivt 

arbeta med språklekar. Försöket gjordes i mitten av 1980-talet på den danska ön Bornholm, 

därav namnet Bornholmsmodellen. 

 

Syftet med försöket var främst att leka med språket genom rim och ramsor. Resultatet visade 

att lässvårigheter förebyggdes med hjälp av språklekar samtidigt som den tidiga 

läsinlärningen gynnades. Dagens Bornholmsmodell har, i förhållande till försöket under 1980-

talet, även en påbyggnadsdel med bokstavsträning då undersökningar visat att detta ger en 

positiv effekt på läsinlärningen (ibid.). 

 

Bornholmsmodellens övningar syftar till att skapa en så kallad funktionell bokstavskunskap, 

det vill säga en större förståelse hos eleven än att enbart kunna benämna bokstäverna vid 

namn. Med funktionell bokstavsinlärning blir eleven förmedlad både bokstaven och dess 

fonologi i syfte att eleverna ska få möjlighet att identifiera språkljud i ord (ibid.). Lundberg 

(ibid.) belyser att daglig träning i språklekar ger eleverna tillgång till en mjuk och lustfylld 

start på läsinlärningen. 

 

Hajer och Meestringa (2014) uttrycker att språkfärdighet har flera komponenter. De nämner 

framförallt språkets form, funktion, innehåll och strategi.  
 

Form, den lingvistiska aspekten, 

handlar om att eleven ska känna till språkljud och stavning. Det innebär även 

kunskap om ordböjningssystem och meningsbyggnad. 
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Funktion,  den funktionella aspekten, 

nämns som en beskrivning av hur man använder språket i tal eller skrift eller 

uttrycker sig med gester samt andra icke-verbala kommunikationsmedel. I 

skolan kan det handla om att redogöra för olika händelser eller göra en 

beskrivning.  
 

Innehåll, den semantiska aspekten, 

handlar om ordkunskap där förståelse för begreppens inbördes relationer måste 

finnas för att begreppen ska kunna användas i rätt sammanhang. 
 

Strategi, den strategiska aspekten, 

innebär en förmåga att använda språkstrategier, exempelvis förmåga att 

omformulera sig vid kommunikation för att mottagaren ska kunna förstå 

budskapet. I skolan kan det handla om förmåga att kunna urskilja viktiga 

ämnesbegrepp för att därefter kunna sökläsa en text. 

 

Innehållet i Bornsholmsmodellen påminner om komponenterna språkets form och funktion. 

Samtliga komponenter, form, funktion, innehåll och strategi, kan dock relateras till bland 

annat att genrepedagogiken. 

 

Genrepedagogiken bygger dels på språkundervisning, dels på ämnesinriktad undervisning. 

Johansson och Sandell Ring (2010) påpekar att Lgr11 betonar språkets betydelse för alla 

ämnen. Genrepedagogik är en undervisningsmetod där läraren integrerar språk- och 

ämneskunskaper för att ge eleverna tillgång till skolspråket och förståelse för hur olika 

textgenrer är uppbyggda. Johansson och Sandell Ring (2010) skriver att genrepedagogiken 

skapar förutsättning för lärare att synliggöra elevernas förkunskaper. Inom genrepedagogiken 

handlar undervisningen framförallt om att tydliggöra olika textgenrers strukturer och på så 

sätt skapa förutsättning för att eleverna lättare ska kunna läsa och förstå textinnehållet då de 

möter olika textgenrer. Undervisning enligt genrepedagogiken syftar även till att ge eleverna 

goda kunskaper om hur de själva kan producera olika texttyper (ibid.) 

 

Gibbons (2009) skriver att grupparbeten inom genrepedagogiken fyller en språkutvecklande 

funktion då elever känner sig manade att kommunicera med varandra för att finna kunskap. 

Men för att få till en bra gruppövning där alla är delaktiga i kommunikationen bör gruppen 

bestå av fyra till sex elever och det ska då finnas en informationsklyfta där eleverna är 

beroende av varandras kunskap. Genom lärarens stöttning ska eleverna sedan tillsammans 

producera en rapport med innehållet av alla medlemmars expertkunskaper (ibid.). 

 

Gibbons (ibid.) ser språkinlärningsprocessen som socialt inbäddad och menar att de aktiviteter 

som lärare väljer i sin undervisning är av avgörande betydelse för elevers framgångar eller 

misslyckanden. Gibbons (ibid.) förklarar stöttning som en tillfällig handledning av eleven, där 

eleven blir presenterad för olika strategier för hur hen kan utföra uppgiften. Målet med 

stöttning är att stödet ska avta successivt och att eleven då ska kunna utföra uppgiften och 

applicera lösningen vid utförande av liknande uppgifter. Den fiktiva byggnadsställningen, 

stöttningen, justeras då och anpassas mot nästa mål. 
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Johansson och Sandell Ring (2012) påpekar att språkutvecklingen i samspel med den 

kognitiva utvecklingen har bäst förutsättningar att främjas när undervisningen innehåller en 

hög kognitiv utmaning och stöttning inom elevens närmaste utvecklingszon.  

 

När lärare utformar arbeten där de ger eleverna stöttning och handledning, är det även väsentligt att 

utmana eleverna. Det är i situationer med höga krav och mycket stöttning som eleverna lär sig bäst. 

När de arbetar på en för avancerad nivå utan stöttning från läraren eller på en nivå med för lite 

utmaningar blir de uttråkade och omotiverade att lära. […] När läraren stöttar eleverna på detta sätt 

så ges de möjlighet att arbeta på en högre kognitiv nivå än vad som annars skulle ha varit möjligt. 

Det är alltså inte vilken stöttning som helst som inbegrips i begreppet utan den stöttning som 

utmanar eleverna att ta ytterligare kliv framåt både språkligt och kunskapsmässigt (ibid:29). 

 

Hajer och Meestringa (2014) beskriver den språkutvecklande undervisningen efter Cummins 

fyrfältsmodell för att visualisera planering av språkutvecklande undervisning. I det första 

fältet används vardagsspråket och arbetet är kognitivt enkelt. I denna fas ges eleverna mycket 

kontextuellt stöd och lektionen bygger i huvudsak på elevernas förförståelse för temat. Här 

formuleras även frågor som eleverna vill få besvarade för att ernå ny kunskap. I det andra 

fältet får eleverna utföra aktiviteter som ska fördjupa deras ämneskunskap. Här presenterar 

läraren begrepp som tillhör valt tema. I detta steg spelar stöttningen stor roll eftersom den ger 

eleverna motivation och trygghet att inhämta ny kunskap på egen hand.  

 

I det tredje fältet byggs kunskaperna på med fler ämnesspecifika begrepp som eleverna 

använder i både tal och skrift, samtidigt som de introduceras texter att läsa i ämnet. I detta 

steg blir de kognitiva kraven högre och läraren bedömer elevernas utveckling samtidigt som 

läraren ger återkoppling och uppmuntrar ännu mer ämnesspecifik språkanvändning. I det 

fjärde fältet diskuteras de nya begreppen på djupet och synonymer används. Det fjärde fältet 

är även en övergång till nya ämnesspecifika begrepp och formuleringar. 

 

4.3.5 Samtalets roll för språkutvecklingen 
 

Hagtvet (2004) belyser vikten av att pedagoger, liksom samtalspartners i form av barn, är 

aktivt lyssnande. Detta innebär att talaren får ta plats och får den tid hen behöver för att 

berätta det hen vill förmedla. På så sätt känner sig den enskilda talaren både sedd och hörd. 

Det i sin tur ger talaren och lyssnaren en emotionell liksom språklig trygghet. Både Hagtvet 

(ibid.) och Gibbons (2009) uttrycker att pedagoger bör bjuda in andraspråkselever att använda 

sitt förstaspråk, eftersom det visar att pedagogen bekräftar elevens identitet och därmed 

skapas en trygg bas i språkutvecklingen. 

 

Flera forskare avråder från användning av direkta frågor, då denna typ av frågor inte ger 

utrymme för vidgade svar, vilka kan verka språkstimulerande (Hagtvet, 2004; Gibbons, 2009; 

Hajer & Meestringa, 2014). Hagtvet (2004) förtydligar att aktivt lyssnande tillsammans med 

öppna frågor ger fler tillfällen till språkutvecklande interaktioner i undervisningen. Lärare kan 

även skapa förutsättning för språkutveckling genom att stimulera elever till att samtala med 

varandra för att lösa utmanande uppgifter i undervisningsbundna situationer (ibid). 
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Gibbons (2009) lyfter även fram det välplanerade grupparbetet som resurs för elevers 

språkutveckling eftersom eleverna då får ökat tillfälle att använda språket. I en sådan 

lärsituation används dessutom språket på ett meningsfullt sätt då det skapar ett sammanhang 

för eleverna. Gibbons (ibid.) förklarar en typ av grupparbete där eleverna arbetar i så kallade 

expertgrupper, där varje gruppindivids delaktighet är nödvändig för att kunskap ska kunna 

föras vidare.  
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5. Metod 
 

Fenomenografi är en metodansats där forskaren genom orddata, som exempelvis inspelningar 

av intervjuer, beskriver informantens verklighet (Fejes och Thornberg, 2012). Larsson (1986) 

beskriver att fenomenografins ursprungliga syfte är att besvara pedagogiska frågeställningar 

och hänvisar då till Marton som var delaktig i utformningen av fenomenografin. Marton 

förklarar att vi kan betrakta vår livsvärld ur två perspektiv. Marton kallar dessa för första och 

andra ordningen. I den första ordningen studeras världen så som den är konstruerad. I den 

andra ordningen studeras istället världen så som människor föreställer sig och/eller uppfattar 

den.  

 

Inom fenomenografin är det endast den andra ordningen som studeras (Larsson, 1986). Det är 

med andra ord endast människors föreställning och/eller uppfattning om den faktiska världen 

som studeras. De insamlade data som erhålls analyseras för att finna likheter, skillnader och 

variation. Genom att använda fenomenografisk metodansats i studier söker forskaren således 

en djupare förståelse för individers lärande och individers sätt att förstå sin omgivning 

(Dahlgren & Johansson, 2012). Kvale och Brinkman (2009) beskriver den fenomenografiska 

metodansatsen som användbar i studier där människors olika erfarenheter och uppfattningar 

av fenomen belyses. 

 

Enligt Bryman (2011) samt Fejes och Thornberg (2012) är det studiens frågeställning som 

styr valet av metod. Langemar (2013) skriver att frågeställningar som behandlar pedagogers 

och/eller elevers uppfattningar om lärande och kunskap framförallt behandlas med 

fenomenografisk metodansats, vilket också är fenomenografins ursprungliga syfte. Då vårt 

mål är att undersöka uppfattningar och erfarenheter gällande språkutvecklande och språk-

stimulerande undervisning, bland tio pedagoger verksamma i förskoleklass och lågstadium, 

passar fenomenografisk metodansats vår studie. 

 

Intervjuerna som vi genomför är halvstrukturerade eftersom de innehåller öppna frågor. 

Denna typ av frågor ger forskaren möjlighet att byta ordning på frågor samt ställa lämpliga 

följdfrågor till informanten för att få så uttömmande svar som möjligt (Bryman, 2011; 

Dalhgren & Johansson, 2012). Den halvstrukturerade intervjun är användbar i vår studie 

eftersom den innehåller öppna svarsalternativ. Kvale och Brinkman (2009) belyser att genom 

den halvstrukturerade intervjun kan forskare öka chansen att få förståelse och tolkningsbarhet 

gällande informanternas uppfattningar. 

 

En annan fördel med den halvstrukturerade intervjun är att intervjun kan anpassas till 

situationen och intervjupersonen. En nackdel är enligt Kvale och Brinkman (2009) att 

intervjuaren behöver vara erfaren för att kunna ställa anpassade följdfrågor för att få så 

uttömmande svar som möjligt. En annan nackdel, som Fejes och Thornberg (2012) belyser, är 

att informanten vid halvstrukturerade intervjuer gör sin egen tolkning av de ställda frågorna. 

Intervjuaren måste således ha god kunskap i hur frågor bör formuleras för att minimera olika 

tolkning. Vid skapandet av studiens intervjuplan begrundade vi därför noga formuleringen av 

våra frågor. 
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5.1 Material och urval 
 

Efter att vi läst Kvale och Brinkman (2009) insåg vi i ett tidigt skede att ett för smalt urval av 

informanter skulle försvåra våra möjligheter att dra slutsatser. Vi beslöt därför att antalet 

informanter skulle vara tio och vår intention var att finna informanter med varierande 

pedagogisk examen verksamma i förskoleklass och lågstadium inom olika skolformer. Vårt 

syfte var att erhålla bredare data, eftersom den kvalitativa metoden skiljer sig mot den 

kvantitativa på så sätt att den kvalitativa metoden inte studerar frekvens (Langemar, 2008). 

 

Ett antal om tio informanter skulle ge oss möjlighet att jämföra olika språkstimulerande och 

språkutvecklande arbetssätt och erfarenheter, men ändå inte innebära ett alltför stort arbete för 

den tidsram vi hade att anpassa oss till. Vi valde att avgränsa vår studie efter närhetsprincipen 

då vi är medvetna om att det är tidskrävande arbete att finna informanter samt genomföra 

intervjuer och transkriptioner. 

 

För att komma i kontakt med informanter valde vi att sända ut missivbrev till rektorer på 

skolor i våra närområden (se bilaga 1). Rektorerna ombads att sända missivbrevet vidare till 

verksamma pedagoger i förskoleklass och lågstadium i personalgruppen. När intresserade 

pedagoger svarade att de ville delta i studien sände vi dem intervjuguiden i förväg (se bilaga 

2). 

 

Studiens tio deltagande informanter kommer från fyra olika skolor, två kommunala och två 

friskolor, verksamma i storstad och landsbygd. Studiens skolor har elever i förskoleklass (F) 

samt årskurs 1–5 och 1–6. Då vi studerar till lärare i förskoleklass och lågstadium har vi aktivt 

valt att intervjua endast förskollärare, lärare och fritidspedagoger idag verksamma i årskurs F–

3. Informanterna arbetar i helintegrerad verksamhet, verksamhet med samverkan eller 

uppdelad verksamhet.  

 

Helintegrerad verksamhet innebär att förskollärare/lärare och fritidspedagoger samarbetar i 

samma lokaler hela dagen. Sex av informanterna tillhör en helintegrerad verksamhet. Dessa 

sex informanter utgörs av tre fritidspedagoger, två förskollärare och en lärare, de är dock inte 

verksamma i samma arbetslag och några ej heller verksamma på samma skola. 

 

Vid samverkan har fritidspedagoger undervisning i utvalda ämnen under skoldagen. Syftet 

med variationen mellan yrkesgrupper och skolorganisation var att ge studien ett bredare 

perspektiv på språkutvecklande och språkstimulerande arbetssätt. Variationen mellan yrkes-

grupper och verksamheter är en fördel eftersom man inom fenomenografin letar efter 

skillnader, likheter och variation. 

 

I studien ingår tio informanter med förskollärar-, lärar- eller fritidspedagogexamen. Samtliga 

informanters examen, fristående kurser samt antal år som undervisande pedagog återfinns i 

bilaga 3. 
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5.2 Genomförande 
 

Våra intervjufrågor är konstruerade så att informanterna fick börja med att berätta vad de har 

för utbildning, pedagogisk arbetslivserfarenhet, hur många år de arbetat på nuvarande 

arbetsplats samt vilken årskurs de undervisar i just nu. Sju av intervjuerna har genomförts på 

informanternas arbetsplatser – i deras hemklassrum eller i personalrummet på skolan. Två av 

intervjuerna genomfördes via telefon på grund av informanternas tidspressade arbetsschema. 

En av intervjuerna blev inställd och efter önskemål från informanten besvarades istället 

frågorna skriftligt via e-post. Svaren från denna informant kompletterades dock med ett 

kortare telefonsamtal för att analysarbetet skulle kunna genomföras på ett grundligt och 

tillförlitligt sätt. 

 

De intervjuer som kunde genomföras i möte med informanten spelades in med hjälp av 

mobiltelefon eller lärplatta. Vi transkriberade sedan intervjuerna samt lyssnade till och läste 

igenom dem ett flertal. De inspelade intervjuerna är mellan 19 och 60 minuter långa även om 

vi i missivbrevet gav information om att intervjun skulle ta max 30 minuter. Vi uppmärk-

sammade även att mer tid behövde avsättas för ett, oftast, kortare inledande samtal samt ett 

längre avslutande samtal. 

 

På grund av det geografiska avståndet mellan oss som gör denna studie har vi inte båda 

kunnat delta vid intervjutillfällena. Detta kan dock för informanternas del ha inneburit en 

fördel då informanten inte behövt känna sig i underläge. Vid intervjun påminde vi om 

informantens rätt att avbryta deltagandet i studien samt informerade om var denna studie 

kommer att publiceras. Vi påminde även om att det inspelade materialet endast skulle 

användas för vår studie och raderas efter transkriptionen samt att informantens svar skulle 

komma att presenteras anonymt.  

 

 

5.3 Analys av insamlat material 
 

Eftersom analysarbetet skett med fenomenografisk ansats inspirerades vi av en 

fenomenografisk analysmodell av Dahlgren och Johansson (2012). Vi har sammanställt 

analysmodellen i fyra punkter för att synliggöra vår arbetsgång i detta stadium. 
 

Steg 1 - Att bekanta sig med materialet. I detta steg transkriberade vi intervjuerna enskilt. Vi 

anonymiserade även informanten genom att byta deras namn mot A, B, C etcetera. 

Därefter utbytte vi inspelningar och transkriptioner för att bekanta oss med samtliga 

intervjuer. 
 

Steg 2 - Kondensation. I detta steg började studiens analys. Vi bearbetade informanternas 

intervjusvar och valde ut de uttalanden som var av betydelse för studiens syfte och 

som besvarade studiens frågeställningar. Citatens innehåll tematiserades under olika 

rubriker. Några av rubrikerna var Lek, Litteratur, Bornholmsmodellen, Estetiska 

uttryckssätt, Genrepedagogik.  
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Steg 3 - Jämförelse. För att underlätta jämförelsen av våra informanters intervjusvar valde vi 

att skapa en matris. I detta steg valde vi att utöver den tilldelade bokstaven även 

visualisera informanterna och deras enskilda svar med en individuell färg. Förutom 

information om språkstimulerande och språkutvecklande arbetssätt markerades även 

informanternas utbildning, antal verksamma år och nuvarande skolklass i matrisen. 

Den färgkodade matrisen fyllde en viktig funktion då den underlättade för oss att 

finna likheter, skillnader och variation.  
 

Steg 4 - Gruppering och namngivning av kategorierna. När vi gick in i grupperingsskedet 

hade vi funnit likheter, skillnader och variation. I detta steg började vi försöka 

tematisera de transkriberade intervjusvaren ytterligare med varandra och placera de 

funna likheterna och skillnaderna i grupper under passande rubriker. I detta skede 

skapade vi även underrubriker som vi ansåg var nödvändiga för att informanternas 

uppfattningar om språkstimulerande och språkutvecklande arbetssätt skulle komma 

till sin rätt och bli synliggjorda. Några av de nya rubriker som skapades var Den 

fysiska kontextens betydelse för språkutveckling, Återkoppling, Stöttning, Gruppro-

cessens betydelse för språkutveckling.  

 

 

5.4 Studiens kvalitet, trovärdighet och tillförlitlighet 
 

Fejes och Thornberg (2012) beskriver att den samhällsvetenskapliga forskningen är uppdelad 

i två kategorier, den kvantitativa och den kvalitativa. Den kvantitativa forskningen används 

när forskaren vill använda sifferdata för att exempelvis förklara hur frekventa företeelser är i 

ett förutbestämt undersökningsområde där resultatet kan redovisas via statistik. Den 

kvalitativa metoden ger istället forskaren förutsättning att beskriva verkligheten med syfte att 

förstå företeelsen och bejakar samtidigt forskarens mer tolkande arbetssätt (ibid.)  

 

Den kritik som riktas mot kvalitativa studier handlar i regel om att resultaten inte kan anses 

som tillförlitliga då de bygger på forskarens subjektiva tolkningar. Begreppen validitet, 

reliabilitet och generaliserbarhet betraktas av många inom samhällsvetenskaplig forskning 

som starkt knutna till en positivistisk tradition (Fejes & Thornberg, 2012). Det har sin grund i 

att begreppen oftast anses som mätningsfokuserade och de skapar ett hinder för kreativiteten i 

kvalitativ forskning. 

 

En studies trovärdighet går att jämföra med begreppet validitet, vilket syftar på om den valda 

metoden verkligen mäter det som avsetts att mätas. Likaså åsyftar begreppet trovärdighet om 

genomförandets alla moment är välbeskrivna, vilket skapar en transparens i studien. 

Trovärdighet handlar också om att författarna har besvarat studiens syfte och frågeställningar 

(Kvale & Brinkman, 2014). Genom öppenhet kring samtliga delar av förfarandet samt en 

beskriven genomgång av metodologiska utgångspunkter har vi haft för avsikt att uppnå en 

tillfredsställande trovärdighet. Det går inte att redogöra för en absolut sanning i vår studie. 

Vårt syfte är istället att bidra med perspektiv.  
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Reliabilitet behandlar hur noggrant forskare har mätt och hur exakt mätinstrumentet har varit  

(Fejes & Thornberg, 2012). Vi är medvetna om att vi i intervjuerna har varit medskapare av 

kunskap tillsammans med våra informanter och därmed påverkar vi som forskare resultatet. 

Vid kvalitativa forskningsintervjuer är vi som forskare vårt eget instrument, eftersom vi 

skapar intervjufrågorna som sedan ställs till informanterna. Vi är även de som analyserar de 

data som informanterna ger oss. Det innebär i sin tur att skickligheten som intervjuare även 

kommer att påverka utfallet. Kvale och Brinkmann (ibid.) påpekar att intervjuandet är ett 

hantverk som forskaren lär sig enbart genom att genomföra intervjuer. 

 

Det främsta syftet med intervjuguiden är att säkerställa att intervjun ska behandla och ge svar 

på studiens syfte och frågeställningar (ibid.). Vi har lagt ned tid och noggrant tankearbete för 

att hitta relevanta ämnesområden för intervjuguiden och eventuella uppföljningsfrågor. 

 

5.4.1 Metodkritik 
 

Stukát (2005) skriver att det förekommer kritik mot den kvalitativa forskningen eftersom den 

är subjektiv och dess resultat en fri tolkning vilken kan färgas av forskarens egna erfarenheter. 

Vi är medvetna om detta och har därför försökt vara så objektiva som möjligt i vår 

transkribering och tolkning av intervjusvaren. Genom att genomföra halvstrukturerade 

intervjuer med öppna frågor har informanterna getts utrymme till egna utsagor utan att vi som 

intervjuare styrt dem för mycket mot omedvetna önskningar om svarsalternativ. 

 

Stukát (ibid.) belyser även forskningens tillförlitlighet och mätbarhet. Stukát hänvisar då till 

studiens antal av informanter för att möjliggöra en generalisering. Vår studie har utgått från 

tio informanter med förskollärar-, lärar- eller fritidspedagogexamen idag verksamma på fyra 

olika skolor. Våra intervjuer spelades in och vi tog båda del av inspelat och transkriberat 

material. Tekniken skapade dock hinder till viss del då mobiltelefonen visade sig ha bristande 

kapacitet att spela in en längre intervju. Visst intervjumaterial visade sig därför vid 

transkription ha försvunnit. Turligt nog skrevs stödord medan intervjun pågick. 

 

Ytterligare något som kan ha påverkat vårt resultat i viss mån är att vi mottagit en av 

informanternas intervjusvar skriftligt via e-post. Vi kompletterade dock informantens 

skriftliga svar med ett kortare telefonsamtal för att kunna genomföra analysarbetet på ett 

grundligt och tillförlitligt sätt. Vi anser därför att vi har uppnått vårt syfte, att få svar på 

studiens frågeställningar. 

 

Generaliserbarheten för vår studie är begränsad eftersom resultatet antagligen skulle sett 

annorlunda ut om andra informanter, verksamma inom förskoleklass eller lågstadium, hade 

intervjuats. Vi är medvetna om att vår tolkning av informanternas svar och hur vi presenterar 

intervjusvaren kan påverka hur läsaren av denna uppsats tolkar och uppfattar studiens resultat. 
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5.5 Etiskt förhållningssätt 
 

Vi utgick i vår studie från Vetenskapsrådets fyra huvudkrav inom de forskningsetiska prin-

ciperna (Hermerén, 2011).  
 

- Det första är informationskravet, vilket innebär att vi informerade intervjupersonerna 

om att deras deltagande var frivilligt. Vi informerade deltagarna genom missivbrevet (se 

bilaga 1) att vi uppskattade intervjuns längd till ca 30 minuter. Vi förberedde inform-

anterna att vi ämnade spela in intervjuerna, men att detta var frivilligt och att 

inspelningen skulle raderas när transkriberingen var gjord. 
 

- Den andra forskningsetiska principen är samtyckeskravet, vilket innebär att 

informanterna deltog på frivillig basis. Vi informerade deltagarna om att avbrott under 

intervjun inte skulle få några konsekvenser för dem. 
 

- Den tredje principen, konfidentialitetskravet, innefattar att vi som intervjuare inte 

lämnar ut personliga uppgifter som leder till identifiering av den enskilda deltagaren i 

uppsatsen. Vi informerade deltagarna om att deras identiteter förblir konfidentiella då 

inga namn på skolor eller personer tillhörande deras svar kommer att nämnas. 
 

- Det fjärde och sista av de fyra forskningsetiska principerna rör nyttjandekravet, vilket 

betyder att vi som gör undersökningen ansvarar för att deltagarnas tankar och idéer 

enbart ska nyttjas i vår undersökning i forskningssyfte och att studien som helhet finns 

tillgänglig på Digitala vetenskapliga arkivet (DiVA). Vi informerade deltagarna om 

denna punkt både via missivbrevet och vid intervjutillfället. 
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6. Resultat 
  

I följande avsnitt presenteras likheter och skillnader i informanternas uppfattningar gällande 

språkstimulerande och språkutvecklande arbetssätt. Deras uttalade tolkning av de språk-

utvecklande arbetssättens innehåll varierar. Några informanter har i huvudsak teoretisk 

inriktning på sin undervisning, medan andra har mer estetisk inriktning. Några av de erhållna 

svaren representeras av endast en informants upplevelse, medan andra återgivna svar rymmer 

flera av våra informanters tolkningar, uppfattningar och erfarenheter av språkutvecklande 

undervisning. 

 

Eftersom studien genomförts med informanter med tre olika pedagogiska yrkesexamina, 

förskollärare, lärare och fritidspedagoger, har vi valt att benämna dem som pedagogerna i de 

fall där samtliga tre pedagogiska yrkesexamina finns representerade i uttalandet.  

 

Här nedan presenteras faktorer, metoder och material som, av en informant eller flera, särskilt 

betonades som språkstimulerande och/eller språkutvecklande. Vi har i vår presentation av 

resultatet även valt att använda några av pedagogernas uttalanden i form av skriftspråks-

anpassade citat. Pauser i informanternas uttalanden, som exempelvis pauser för fundering 

eller andning, är markerade med tre punkter (…). I bilaga 4 återfinns en vidare beskrivning av 

delgivna metoder och material. Vi vill belysa att pedagogerna använde både lika och olika 

språkutvecklande metoder och material, men att deras tolkningar av dessa skiljer sig åt vilket 

är i enhetlighet med vår fenomenografiska ansats.  

 

 

6.1 Pedagogernas definition av språkstimulerande och 

språkutvecklande arbetssätt 
 

Samtliga pedagoger i studien var överens om att språkutvecklande undervisning handlar om 

att elever ska interagera med varandra genom exempelvis rim och ramsor, grupparbeten, 

boksamtal innehållande olika textgenrer, musik och olika pararbeten. Samtliga pedagoger 

menade även att man ska utgå från elevernas behov i valet av metod.  
 

Det mesta kan faktiskt ses som språkstimulerande arbete, bara det sker medvetet och efter 

individernas behov. Språklek, Bornholm, läs- och skrivstund, begrepp i andra ämnen, att reflektera 

muntligt, skriftligt, samtala och argumentera. Och det ska ske både på skol- och fritidstid … sen är 

det ju rim, ramsor och sång! 

 

Jag du … jag tycker att arbeta språkstimulerande är när jag låter eleverna leka med språket, 

bokstäver, meningar. Rim, ramsor och lekar … sen är att lyssna, läsa, skriva och tala om dikter, 

faktatexter och skönlitteratur också att språkstimulera. Och att fördjupa sig i författare! 

 

Framförallt förespråkades rim och ramsor som språkstimulerande i förskoleklass medan de 

lite äldre eleverna istället uppgavs få språkutvecklande undervisning via olika grupparbeten 

som exempelvis expertgrupper eller boksamtal. Oavsett vilken genre lästa och skrivna texter 
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hade pratade samtliga pedagoger om vikten av att synliggöra det skrivna språket för elever 

och menade att det i sig är ett språkutvecklande arbetssätt. 
 

Rim och ramsor skapar så mycket förutsättningar för förståelse av olika begrepp. Vi brukar ha 

rimmen på planscher i klassrummet med bilder till så att eleverna kan lära sig rimmen utantill även 

om de inte kan läsa än. Det är viktigt att se kopplingen mellan det skriva ordet och det uttalade. Att 

det du säger kan nedtecknas och det som är nedtecknat går att uttala. Krumelurerna har en mening. 

 

Eleverna skriver i en loggbok varje vecka oavsett ålder. Den loggboken gör att jag kan följa deras 

skrivande och göra formativ bedömning samt att de är grunden för nya mål. Där har jag även 

möjlighet att se vilka begrepp eleverna använder. Boken är även underlag för vidare diskussion och 

språkutveckling. 

 

De pedagoger som vid intervjutillfället undervisar i årskurs 1, 2 och 3 uttryckte att de i den 

språkutvecklande undervisningen i stor utsträckning använder sig av framför allt 

skönlitteratur. De uttalade att de främjar elevers egen förmåga att kunna reflektera och titta på 

skeenden i texterna utifrån olika litteraturkaraktärers perspektiv. Det sker utifrån exempelvis 

den lästa texten i högläsningen. De tittade även på hur en textgenre kan göras om till en annan 

textgenre. Några pedagoger uttalade att man utifrån ett valt tema, till exempel ekorrar, kan 

skapa både faktatext och sagor. Till skillnad från de pedagoger som arbetar i förskoleklass 

talade dessa pedagoger om genrepedagogik och att arbeta tematiskt med koppling till den lästa 

litteraturen samt att använda mer ämnesspecifika begrepp. 

 

 

6.2 Pedagogernas motivering till deras nuvarande metod- och 

 materialval 
 

Variationen av fortbildning var hög mellan pedagogerna (se bilaga 3). Flera av förskollärarna 

och lärarna hade studerat metoder med mer teoretisk inriktning som fristående 

påbyggnadskurser efter att de tagit examen. Majoriteten av fritidspedagogerna nämnde istället 

fortbildning som föreläsningar de hade fått närvara vid via arbetsplatsen och då ofta före-

läsningar med både estetiska och teoretiska inslag. 

 

Pedagogernas val av språkutvecklande arbetsätt handlade om vilken åldersgrupp pedagogerna 

vid intervjutillfället undervisar i liksom vilka individer som finns i den befintliga elevgruppen. 

Samtliga lärare uttalade att de lyssnar till vad aktuell forskning inom språkstimulering och 

språkutveckling visat ska vara främjande för årskursen.  
 

Bornholmsmodellen är ju tacksam att använda för sexåringarna. Det är ju dessutom bestämt att vi 

ska använda Bornholm i förskoleklass.  

 

Vi måste ge eleverna det lustfyllda läsandet. Många barn läser inte hemma och vi måste arbeta in 

litteratur. Det finns en bok för alla, alltid en bok som fångar någon.  

 

Tematiskt arbetssätt skapar förutsättningar för språkutvecklingen i de åldrar vi undervisar i. Då får 

de angripa ämnet från flera håll … muntligt, skriftligt, bild, musik … kanske ett studiebesök. 
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Expertgrupperna redovisar som avslutning på temat för varandra. De får även som avslutning 

redovisa för yngre barn på skolan och föräldrar. Som ett exempel var ju den modell av utflyktsmålet 

som stod i entrén för inte så länge sedan.  

 

Vikten av att ta del av aktuell forskning samt att utgå från gruppens ålder, behov och 

sammansättning uttalades av samtliga pedagoger. Vi noterade dock att det var de båda lärare 

som varit verksamma under längst tid som återkommande särskilt betonade vikten av att 

anpassa den språkutvecklande undervisningen efter aktuell forskning och den aktuella 

elevgruppens behov. 
 

Självklart finns det utvecklingsområden och utrymme till förfining av de metoder som används idag. 

Det är viktigt att ta del av forskning, andras erfarenheter och att förstå att man är en del av 

utvecklingen. 

 

Fördelen med att ha fler utbildningar är att man kan välja sina guldkorn och anpassa sig efter 

gruppens behov. Eller så kan man mixa metoder för att tillgodose den enskilde elevens behov. Bara 

man inte förvirrar eleverna utan stärker dem i deras språkutveckling. 

 

De två lärare som varit yrkesverksamma flest antal år var även de som nämnde flest antal 

metoder och material. Båda lärare var de enda som lyfte Tragetons metod Att skriva sig till 

läsning (ASL). De båda menade att de såg klara fördelar i metoden då den ej kräver att barnet 

utvecklat sin finmotorik. 
 

ASL ger utrymme för att låta språket flöda utan hinder från motoriska färdigheter eller koordination 

öga–hand. Utifrån texterna kan eleverna arbeta med grammatik. Texterna skapar eleverna två och 

två för att stimulera samtal kring stavning, formulering m.m. Det är lätt att bearbeta texterna 

[utveckla förmågan att beskriva]. Enligt metoden ska alla texter läsas upp inför andra vilket gör att 

eleverna får en bra förståelse för att det finns en mottagare. Att läsa text man själv skapat stärker 

självförtroendet. 

 

Båda lärare uttalade även att de hade prövat olika metoder under sin yrkesverksamma tid som 

lärare och menade att metoder gärna kunde kombineras för att tillgodose elevgruppens 

individuella behov.  

 

6.2.1 Bornholmsmodellen som språkstimulerande metod 
 

En klar majoritet av pedagogerna nämnde Bornholmsmodellen som språkstimulerande metod 

för förskoleklass och årskurs 1. Pedagogerna menade att Bornholmsmodellens metod med rim 

och ramsor är av stor betydelse för språkutvecklingen bland yngre elever. 
 

Modellen har visat effekt på elevernas nyfikenhet och lusten att vilja lära sig mer saker. Eleverna går 

från det stora till smådelarna. De lyssnar och hör ljuden i meningarna och kan ta ut stavelser, 

bokstäver och till slut bilda egna ord. Det är en bra metod för de yngre eleverna att närma sig läsning 

och att skriva. 

 

Vi använder oss av Bornholmsmodellen eftersom vi arbetar i förskoleklass. Dessutom nivågrupperar 

vi eleverna efter deras behov och kan då möta upp dem med lämpliga övningar från Bornholms-

modellen. 
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Flera av pedagogerna uttalade att de uppskattar Bornholmsmodellen just för att den bjuder in 

till rim och ramsor där klasstorleken kan variera i storlek utan att det påverkar kvaliteten på 

undervisningen negativt. Pedagogerna uttryckte även att rimmen skapar förutsättning för 

roliga estetiska övningar som bildillustrationer och danser. De uttalade att man lär sig språket 

med hjälp av kroppen och att Bornholmsmodellen ger eleverna fler redskap till det. 

 

En förskollärare och en fritidspedagog uttalade att de upplever Mamma Mu-material, vilket 

bygger på Bornholmsmodellen, som särskilt tilltalande eftersom det materialet även innehåller 

bilder och övningar i matematik. De uttalade även att Mamma Mu-materialet har tillhörande 

dockor och menade att eleverna i regel har en förförståelse för karaktärerna. 

  

6.2.2 Skillnader och likheter i uppfattningen om att använda olika textgenrer 

och högläsning som språkutvecklande resurs 
 

Majoriteten av pedagogerna upphöjde olika textgenrers betydelse för språkutveckling, men 

själva nyttjandet av litteratur som språkutvecklande resurs skilde sig till viss del åt. 

Pedagogerna påpekade dock vikten av att använda sig av högläsning och boksamtal som 

kontinuerlig språkutvecklande metod. Några pedagoger förtydligade att de på så vis kunde se 

tecken på läsförståelse samt formativt bedöma elevers muntliga förmåga att beskriva hur de 

uppfattat texters innehåll. 

 

Dessa pedagoger uttryckte också att de främst använder högläsningen till just träning av 

elevernas läsförståelse. Några andra pedagoger använde skönlitteratur till att få eleverna att 

titta på texten med ett annat perspektiv. Vid intervjuerna uttalade några av pedagogerna även 

att samtal runt texten och information om författare ger eleverna förståelse för den kontext 

som texten är skapad i.  
 

Vi tittar först på framsidan av boken … vad den kan handla om. Sedan när jag läst ett kapitel frågar 

jag eleverna om vem de tror har skrivit boken och i vilket syfte. Då får de lära känna personen 

bakom boken. 

 

Vi måste ge eleverna en djupare förståelse för texten. Det gör vi om vi ger dem bakgrunden till 

skapandet av texten. Hur mådde författaren när han skrev det här? Hur såg författarens samhälle ut? 

 

En fritidspedagog uttalade att hen genom att läsa många olika texter ger eleverna ett rikt 

språk. För att främja samtliga elevers språk- och kunskapsutveckling använder hen afrikanska 

folksagor för att titta på ursprungsländernas kultur och den miljö som sagorna är författade i. 
 

Det handlar om att ge eleverna en kontext. Lösryckta ord hjälper inte eleverna att få ett rikt och 

nyanserat vardags- och skolspråk. Genom att visa dem bakgrunden till sagan och den tidsepok 

berättelsen är skapad i kan vi ge eleven en djupare kunskap och snabbare språkutveckling. Det 

handlar även om förståelse för andra människors liv och kulturer … värdegrunden, eller hur?! 

 

En klar majoritet av pedagogerna använder sig även av Läsfixarna eller En läsande klass. 

Flera av pedagogerna menade att just reflektionstiden efter högläsning, vilken utgör grunden 

för dessa metoder, är oerhört berikande då den synliggör likheter och skillnader i elevers 
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uppfattning om den lästa texten. Även betydelsen av att använda sig av de olika karaktärerna 

ur Läsfixarna och En läsande klass för att öka elevers läsförståelse påtalades.  
 

När vi använder Läsfixarna så frågar vi eleverna om texten utifrån Läsfixarnas perspektiv. Vad tror 

du kommer hända nu? Vilken inre bild fick du av den lästa texten? Vad tror du kommer att hända 

sen? 

 

Barnen gör sig bekanta med karaktärerna. De vet att när jag säger att idag ska vi fokusera på 

konstnären, så vet de att de liksom ska göra fina bilder i huvudet av den text jag sitter och läser för 

dem. Jag tycker att det gör läsningen mer betydelsefull. De har en uppgift och de vet att de får prata 

om vad de tycker och tänker efteråt … karaktärerna ger dessutom en referensram … ett par glasögon 

med andra perspektiv på texten (skratt) 

 

Hälften av pedagogerna använde olika textgenrer i klassuppsättning för att främja läs-

förståelsen och den gemensamma reflektionen. Arbetsgången med litteraturen varierade, men 

samtliga pedagoger som använde klassuppsättning uttalade ett medvetet val av material och 

metod. För ett par av lärarna utgjordes klassuppsättningen av gemensam nivå-anpassad 

skönlitterär kapitelbok vilken även användes som läsläxa. 
 

Vi började med LTG [Läsning på talets grund] när vi började läsa … och där fick dom läsläxa och 

det var ju på individuell nivå. Men sen tyckte jag att halva hösten måste ju ha nånting annat. Så då 

började vi med läsebok. Och det är en väldigt bra läsbok som är uppdelad på tre nivåer [ABC-

klubben]. Och jag läser den svåra boken så de som inte … som läser den lätta boken de får även de 

svåra orden som vi diskuterar. Vad betyder det här? Och sen så är boken upplagd dels för ämnen. 

Som nu det här sista kapitlet handlar om uppfinningar. Och sagan. Och sagan har vi redan pratat om. 

Och då gör vi mycket gemensamt. Där är ju uppgifter till varje kapitel. Så nu så har de fått rita och 

skriva om uppfinning. 

 

6.2.3 Cirkelmodellen och genrepedagogik som språkutvecklande arbetssätt 
 

En minoritet av pedagogerna arbetar med både cirkelmodellen och genrepedagogik. En lärare 

uttalade att hen bland annat använder cirkelmodellen för att, i samband med att inventeringen 

av elevernas förkunskaper sker, lyfta elevernas olikheter och därmed ge eleverna nya 

perspektiv samtidigt som språkutvecklande undervisning sker. 
 

Om vi skrev träd i mitten och vad vi tänkte på då. Och då var det ju att om vi var 20 i gruppen var 

det 20 olika tankar om träd. Ja givetvis kommer ju allt det här med bark och löv och knoppar och allt 

det va. Men man har ju en olika erfarenhet av trädet också. Jag kanske har hängt och gungat eller 

kanske klättrat högst upp och suttit och varit rädd. Alltså du förstår de känslorna och upplevelserna 

som man har. Och det var därför jag sa till dig liksom att börjar vi prata om katt här ja då har de 25 

olika berättelser om katter ju. Och det är väl jättebra för då delar man ju verkligen med sig och får en 

massa ord. 

 

Av samtliga informanter i vår studie återfinns en lärare som vid intervjutillfället har en klar 

majoritet andraspråkselever i sin undervisning. Läraren upplevde att hen har gjort ett medvetet 

val angående metoder och berättade att hen framförallt använder sig av cirkelmodellen. 
 

Jag använder mig av cirkelmodellen eftersom den har en så tydlig struktur och innefattar alla sorters 

texter. Jag har punkterna uppsatta i klassrummet och har även olika textgenrer uppsatta. Då får mina 

elever konkreta exempel på vad som gäller för en genre. Sedan arbetar vi mycket med 
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cirkelmodellen för att prata om vad som är väsentligt i ett lästal i matematik. Då är det viktigt att 

man är lugn och metodisk och upprepar sig tills samtliga förstår. Genom cirkelmodellen tycker jag 

dessutom att jag kan utmana eleverna att arbeta på den nivå som de behöver för att utvecklas. 

 

På liknande sätt synliggjorde några andra pedagoger texter och genrer. Men de förklarade sitt 

arbetssätt mer stegvis och använde tankekartor. Genom det menade specifikt lärarna att de 

även kunde synliggöra ämnesspecifika ord och anknyta dessa till det tema de arbetade med 

för tillfället.  
 

Först frågar vi vad vi kan om exempelvis ett valt djur, sedan gör vi en tankekarta till där vi frågor 

oss vad vi vill veta om djuret. Vi diskuterar sedan hur vi kan ta reda på det vi vill veta. Sedan 

undersöker vi olika källor och skriver upp ämnesspecifika ord i klassrummet. Efter det skapar vi en 

gemensam text om djuret. Efter det kontrollerar vi att vi fått svar på våra frågor och vad vi lärt oss 

för nytt. Sedan är det barnens tur att få pröva att göra samma arbetsgång. De kan då välja att jobba 

flera stycken tillsammans och jag finns där att visa dem olika böcker om de djur de vill ha. 

 

Vi läser tillsammans och jag skriver upp svåra ord i efterhand. De har egna ordlistor nu med 

överskrift av aktuell boks titel till varje ordlista. 

 

En fritidspedagog lyfte skolbiblioteket som resurs vid introduktion av nya textgenrer. 

Fritidspedagogen berättade att arbetslaget, inför varje ny textgenre som ska introduceras för 

eleverna, besöker biblioteket för att på så sätt förbereda en gemensam trevlig upplevelse för 

eleverna. Miljön ger eleverna en upplevelse av textgenren som de lättare kan återkoppla till. 

Ett par av vår studies pedagoger, som visade sig ingå i samma arbetslag, förtydligade att 

besök på biblioteket i kombination med högläsning agerar som inspirationskälla för elevers 

egen läsning. 
 

Vi har skapat en happening runt våra nya textgenrer. Då träffas vi i biblioteket här på skolan. Förra 

veckan presenterade vi genren fantasy i bibblan. Det tyckte ungarna var spännande. Vi använder 

även då oss av att visa de kartor som finns i nästan varje fantasybok på smartboarden för att kunna 

följa karaktärernas resa. Då går eleverna verkligen in i berättelsen. Det blir levande för dem. 

 

Eleverna får gå till skolbiblioteket ibland och låna egen litteratur i halvklass eller smågrupper. Då 

sitter vi i biblioteket så att de får tillfälle att lära känna den miljön. Det är viktigt att börja med den 

rutinen redan i förskoleklass så att de ser hur bibliotekskulturen är och att det är roligt att läsa. I 

början läser vi en saga som alla får lyssna till. Kanske inspirerar det till att låna den lästa sagan. 

 

6.2.4 Språkstimulerande och/eller språkutvecklande arbetssätt genom 

 estetiskt lärande 
  

Majoriteten av pedagogerna menade att undervisning som innefattar olika typer av 

dramaövningar verkar språkstimulerande och/eller språkutvecklande. De uttalade att drama-

övningar går att nivåanpassa efter den elevgrupp som undervisas samt skapar förutsättning för 

elever att på ett lekfullt sätt få uttrycka sig både muntligt och kroppsligt. Pedagoger lyfte även 

att rörelsen kan hjälpa eleverna att förstå de begrepp som nämns muntligt. 
 

Olika instruktionslekar uppskattas av de yngre eleverna. Peka på fönstret! Lägg dig under stolen! 

Hoppa på två ben. Genom rörelser lär de sig grammatik och prepositioner. 
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I förskoleklass är det viktigt att ha ett lustfyllt lärande och använda sin röst och leka med den. Vem 

är mottagare? Kan jag använda rösten att låta arg eller ska jag sjunga en låt på rim för att lära mig 

rimma? 

 

Hälften av vår studies informanter uttalade att musik bidrar till elevernas språkutveckling. 

Uppfattningen om musik som språkutvecklande metod återfanns hos pedagoger från samtliga 

av studiens yrkeskategorier, men uppfattningen om musikens syfte skilde sig. Merparten av 

lärarna betonade användandet av musik som resurs för grammatiskt lärande liksom fonologisk 

medvetenhet.  
 

Olika ramsor hjälper eleverna att sjunga meningsbyggnader. De lär sig grammatiken genom sången, 

oavsett om de är första- eller andraspråkselever.  

 

I vår studie utmärkte en fritidspedagog sig då hen återkommande under intervjun särskilt 

betonade musik som resurs för språkutvecklande arbete. Fritidspedagogen förtydligade att 

musiken utvecklar elevernas intonation, taktkänsla och förmåga att förstå sångtexters innehåll. 

Vidare menade hen att vårt tempo i talet skapar förutsättning för elevers fokus och deltagande 

i undervisningens samtal. Hen berättade att lärare ibland är för långsamma vid presentationer. 

Att elever kan behöva få pröva själva istället för att lyssna på lärares beskrivningar om hur de 

ska gå tillväga. Fritidspedagogen menade att för att eleven ska förstå, måste eleven få uppleva 

direkt – gärna med hela kroppen. 
 

Man känner med kroppen. Genom kroppen minns man olika ord. Genom att använda takten och 

rytmen minns kroppen sångtexten. Du kan använda sången att fördjupa din kunskap i övriga ämnen. 

Om du sjunger om en gulsparv och hur den ser ut och du rör dig som en gulsparv så får du ju även in 

NO-ämnen i sången.  

 

Fritidspedagogen uppfattade även att hen, genom att använda intonation och rörelser i 

samband med musik och dockpedagogik, inkluderar andraspråkselever och elever med 

koncentrationssvårigheter i undervisningen. 
 

Vi har ju så många elever som det är lite fart i. De behöver stimulans för att hålla fokus. Vi 

överförklarar saker lite för mycket. Jag har hittat ett tempo där jag inte behöver överförklara. Jag 

låter mitt tempo variera från långsamt till högt för att medvetet tempoväxla för att hålla eleverna med 

mig. Det handlar om att gå på känsla. Mina dockor har olika tempon. Barnen bjuds in i samtal med 

dockorna direkt utan att behöva sitta och endast titta. Det stimulerar till interaktion på många olika 

nivåer. 

 

En av våra informanter, en förskollärare, uttalade att karaktärerna i En läsande klass går att 

använda genom estetiskt uttryckssätt som bild. 
 

Läsfixarna går att använda till att göra bilder till den lästa texten. Vilken bild fick du nu av 

konstnären? Måla det du såg i huvudet när jag läste berättelsen. 

 

Majoriteten av våra informanter berättade att de använder sig av informations- och 

kommunikationsteknik (IKT) som estetiskt uttryckssätt för att verka språkstimulerande 

och/eller språkutvecklande. Själva användningen av IKT som estetiskt uttryckssätt varierade 
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dock. Användningsområden för IKT som uttalades var att visa filmer, skapa eleverfilmer, 

litteraturläsning, illustrera tankekartor samt skriva egna och gemensamma texter. De 

gemensamma texterna skrivs då både parvis och i helklass. Några av lärarna nämnde att 

användandet av IKT ger eleverna tillfälle till djupare reflektion samt går att använda för att 

synliggöra litteraturens bilder eller text vid boksamtal. 
 

Jag brukar använda ladybugen [förstoringskamera] för att visa på kartan som i regel finns i varje 

fantasybok. Då kan eleverna följa med i berättelsen på ett helt annat sätt. Det underlättar när vi sedan 

ska tala om texten efter varje läst kapitel. 

 

Jag lät barnen göra en film över en känd saga. De fick bestämma hur dockorna skulle se ut. På så sätt 

gjorde de rekvisitan, ordnade med repliker och så … sedan fick de ju titta på den live via 

smartboarden. Det blev på riktigt och det roliga var att de som inte brukade vilja prata inför grupp 

pratade ju i filmen. Alla fick höra personens röst och personen det gällde stärkte sitt självförtroende. 

 

6.2.5 Leken som resurs för språk- och kunskapsutveckling 
 

Pedagoger som vid intervjutillfället undervisar i grupper med de yngsta eleverna påtalade 

framförallt lekens betydelse för elevers språkutveckling. De uttalade då att kommunikationen 

inom leken stimulerar till språkutveckling, men nämnde även att miljön för lekstationerna i 

sig är språkutvecklande. De hänvisade då till lekstationernas innehåll och det material och de 

miljöer som eleverna har tillgång till där. Pedagogerna påpekade vidare att de upplever att 

eleverna i leken använder sig av olika fraser och begrepp som de försöker applicera på sina 

egna aktiviteter. 
 

Vi har ju en juvelerare här på fritids. Barnen tycker om att leka där och när man går förbi kan man 

höra deras diskussioner om olika priser. Där lär de sig samtalston och hur man gör när man handlar. 

Vad kan man säga? Lekstationerna skapar utrymme för att eleverna ska få leka i smågrupper och 

känna sig trygg i leken. Samtalet i leken är språkutvecklande. 

 

Den fria leken ger förutsättningar för att uttrycka sin vilja … sina tankar och samtidigt kommunicera 

så att man är överens i leken. Det är väl språkutveckling om nåt! 

 

Samtliga av fritidspedagogerna förespråkade lärande i fritidshemmets aktiviteter som 

språkstimulerande och/eller språkutvecklande arbetssätt. De talade om den fria leken och 

styrda leken samt att elever får social träning samtidigt som de får språkutveckling genom all 

lek. De gav olika beskrivningar av hur lek främjar språkutveckling liksom fördelar med att ha 

en bokklubb för läsning som ett lekfullt lärande under elevernas fria tid. 
 

Jag använde elevernas intresse för böcker som fritidsverksamhet. Vi hade en bokklubb dit eleverna 

gick och presenterade sina böcker. Sen har vi ju pedagoger som sjunger och spelar under fritidstid. 

Det är språkutvecklande att lära sig sångtexter utantill. 

 

Vi har en lekstation som är ett bibliotek. Där får barnen låna böcker och lära sig hur ett bibliotek 

fungerar på riktigt fast i leken. Hur pratar man på ett bibliotek … de lär sig hur de ska tala, olika 

fraser, får jag låna den här? Var återlämnar jag min bok? Får man skrika på ett bibliotek? Var sitter 

studenterna och pluggar? 
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Vad säger man när man går till veterinären? Det handlar om att socialiseras. Leken är viktig för att 

förstå livet! De lär sig hur man samtalar i olika situationer. 

 

 

6.3 Lärmiljöns och dialogens betydande roller för språkutvecklingen 

 

Resultatet av vår studie med fenomenografisk metodansats visar att möjligheten till 

interaktion och variation i undervisningen är en av de viktigaste språkutvecklande faktorerna 

enligt våra informanter. Många nämnde gruppstorleken och dialogen som en naturlig del i en 

språkstimulerande och språkutvecklande undervisning. Samtliga informanter pekade på vikten 

av att skapa förutsättningar för samtal, även om deras metoder och syften för samtalen till viss 

del skiljer sig åt. Dock var alla överens om vikten av att undvika direkta frågor och istället 

använda öppna frågor som bjuder in elevers delaktighet på en annan nivå. 

 

Oberoende av elevernas ålder påtalade ett par av fritidspedagogerna att förutom grupp-

storleken är även elevernas rumsplacering av betydelse för att kunna arbeta språkutvecklande 

i undervisningen. De uttalade även att det är av vikt att ha en kontinuerlig arbetsgång som har 

samma arbetsprocedur, oavsett innehåll, från gång till gång. Därigenom skapas igenkänning 

hos eleverna. 
 

Eleverna ska komma in till ett dukat bord. Att hitta penna och sudd eller inte veta vart man ska få 

plats att sitta är ett orosmoment. Jag som pedagog kan förebygga detta och se till att allt är klart 

innan de kommer in i rummet. Och då kan alla elever känna lugnet att det är uppgiften som de ska 

fokusera på … inget annat. Det är en trevlig stund det där … att skriva om det man samtalat om … 

en reflektion. Och då kan jag gå runt och hjälpa alla … det är ju en stol emellan varje elev och vi 

pratar tyst. Härlig stund verkligen. 

 

Att ha en plats i rummet är av betydelse för eleverna. När platsen och tiden för lektionen är bestämd 

i minsta detalj då kan även de ofokuserade eleverna med myror i brallan lyssna. Och om de lyssnar 

så vågar de prata … sen handlar det ju om att se material som visas. Alla ska kunna se saker och 

höra varandra i rummet. Rummet har också betydelse för språkutvecklingen … att man hör och ser 

varandra liksom. 

 

Nästan samtliga pedagoger upplevde att smågrupper vid samtal och reflektion skapar ökad 

förutsättning för språkutvecklande arbetssätt. Majoriteten av pedagogerna uttalade betydelsen 

av att gruppen är trygg för att såväl språk- som kunskapsutvecklande samtal ska kunna äga 

rum. Några av pedagogerna påpekade även att arbete parvis skapar förutsättning för elever att 

hjälpa varandra att reflektera samt hjälpa varandra att formulera och förklara sina tankar. 

Arbetsgången i den lilla gruppen varierade efter elevernas behov och pedagogens uppfattning 

av syftet med den språkutvecklande uppgiften. 
 

Jag brukar ge eleverna uppgifter som de ska lösa tillsammans. Då måste de prata med varandra för 

att förklara sina tankegångar. De ska sedan samprata så att de kan presentera sin lösning inför den 

stora gruppen. Det skapar metakognitiv kunskap … barn förklarar dessutom bäst för barn. De har ett 

gemensamt språk och då är det lättare för dem att anamma de begrepp som är typiska för ämnet. 
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Det gäller att inte låta någon få hamna mellan stolarna. Genom att jag ställer rätt fråga vid denne 

elevs rätta tidpunkt så fångar jag förmågan och reflektionen tillsammans. Det är det som är så bra 

med boksamtalet. Jag testar både läsförståelsen och elevens förmåga att uttrycka sin reflektion, 

samtidigt som eleven får tillfälle att träna sin muntliga framställning. Och allt sker i en [mindre] 

grupp där eleven känner sig trygg, Jag känner mina elever och de känner varandra. Det är alltid bra 

med en liten grupp för att få fram och lyssna till vad eleverna verkligen kan. Då har man tid.  

 

En fritidspedagog uttryckte liknande etiska värderingar när hen uttalade att hen inte vill 

utsätta en elev för att läsa en text högt inför helklass om eleven inte upplever sig bekväm i sin 

läsning. Istället väljer fritidspedagogen att läsa tillsammans med en mindre grupp med max 13 

deltagare åt gången, dels för att alla ska ges möjlighet att delta i diskussionen kring 

egenproducerade texter, dels för att fritidspedagogen ska hinna med att hjälpa varje elev att 

skriva det svar eleven önskar till textfrågorna. På det viset utsätts inte heller de elever som 

känner obehag inför att läsa i den större gruppen och fritidspedagogen menade att deras 

självförtroende gällande läsning därmed ges ökad förutsättning att etableras i individuell takt. 
 

När eleven möter läsgruppen ska den känna sig trygg och redo. Den ska få chansen att känna 

framgång och på så vis bli ännu mer säker i sitt läsande. Vi berättar även för eleverna hur de kan ge 

feedback innan de får göra kamratfeedback. De ska ha redskap så att alla parter känner sig bekväma 

i situationen. Vi ska bygga starka läsare som upplever det lustfyllt med läsning! 

 

En annan fritidspedagog hänvisade till expertgrupper för att främja språkutveckling vid 

undervisning inom de naturorienterande ämnena. Fritidspedagogen menade att eleven genom 

detta arbetssätt får utökat talutrymme vid den lilla gruppens samarbete samt att eleven även 

erhåller och ger återkoppling vid samarbetet. Fritidspedagogen lyfte även fram att den 

tematiska arbetsgången som används i expertgrupperna innefattar mycket gemensamt 

skapande, vilket hen uppfattade som språkutvecklande. 

 

6.3.1 Främjande av elevers språkutveckling genom bedömning, återkoppling 

 och stöttning 
 

Hälften av studiens pedagoger upplevde att återkoppling är språkutvecklande och synliggör 

elevers språkutveckling. Men uppfattningen om hur återkoppling kan ske skilde sig åt. Flera 

av lärarna uttryckte vikten av att ge eleven utmaning i kombination med stöttning för att 

eleven ska nå ytterligare ett steg i sin utveckling. En av lärarna uttalade just förväntning som 

en positiv återkoppling och ett språkutvecklande arbetssätt. Läraren hänvisade till sin egen 

erfarenhet samt forskning som visat att förväntningar och positiv återkoppling är betydande 

för elevers språk- och kunskapsutveckling. 

 

Flera av lärarna berättade att de har olika övningar där elever skattar sig själva och varandra. 

Lärarnas metoder skilde sig åt, men hade samma syfte. Genom övningarna menade lärarna att 

de kan se hur elever uppfattar sina egna och andras kunskaper. Ett tillvägagångssätt som 

beskrevs består av ett formulär där eleverna får färgkoda olika påståenden. Grön står för att 

eleven känner sig säker med att exempelvis ”läsa högt med parkompis”, eller ”redovisa 
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muntligt inför gruppen”. Röd står för att det är något eleven vill träna mer på. Det röda kan 

sedan appliceras som mål i den individuella utvecklingsplanen. 

 

Ett annat tillvägagångssätt som nämndes gällande återkoppling är Two stars and a wish. En 

förskollärare, som vid intervjutillfället arbetar mot de yngre åldrarna i vår studie, menade att 

detta är lagom återkoppling för de unga eleverna. En lärare, verksam i ungefär samma 

åldersspann, har anpassat metoden genom att vid helklasspresentation utesluta a wish och 

istället enbart använda two stars. 
 

Så det ska inte vara negativt för då … sådär det är jag väldigt rädd för att de ska … här har man 

jobbat och så är man kanske inte så duktig … och sen så får man kritik [inför kamraterna]. Då 

kanske man inte kan ta. Man är vääldigt försiktig.  

 

Majoriteten av lärarna yttrade att de använder sig av både summativ och formativ bedömning 

när de observerar elevers språkutveckling. Två lärare använder sig av läsutvecklingsschema 

(LUS) och en av dem berättade att hen använder återkoppling i samband med LUS. 

 

Några av lärarna nämnde Nya Språket lyfter från Skolverket som ett bra stöd för summativ 

och formativ bedömning samt att detta bedömningsstöd även skapar förutsättning att 

synliggöra lärprocessen för eleverna. Majoriteten av lärarna belyste just vikten av att 

synliggöra elevers lärande för att främja språkutveckling. De upplevde att de genom att ge 

eleverna återkoppling gällande elevers egenproducerade texter eller muntliga framträdanden 

ger eleverna ytterligare möjligheter till fler uttryckssätt samt utökad begreppsförståelse. 
 

Samtalet med eleven är oerhört viktigt för att eleven ska få möjlighet att visa vad hon eller han kan. 

Jag är noga med att skriva i Pedagogiska planeringen till eleverna vad vi ska träna på och vilka mål 

som ska uppnås. Samtalet är till för att eleven ska veta var på kartan till målet hon är. Samtala och 

reflektera mera tillsammans, det är mitt råd till alla lärare för att verka språkutvecklande! 

 

Flertalet av lärarna påtalade på liknande sätt att elevernas egenproducerade texter skapar 

förutsättning för att kunna mäta elevernas kunskaper och språkutveckling. Det lyftes fram att 

eleverna vid egenproducerade texter får tillfälle att visa hur de har uppfattat riktlinjer inom 

den valda genren. Lärare uttalade även att de kan läsa de genrespecifika texterna och se vilka 

begrepp som eleven använt sig av samt om begreppen passar in i sammanhanget. Det 

uttrycktes även att lärarna genom elevers egenproducerade texter kan se om eleven skapat sig 

kunskaper i ämnet samt hur elevens handstil utvecklats. Lärare påtalade även att de under 

produktionen kunde lyssna på elevens samtal med kamrater kring texters utformning, layout 

eller tips om olika källor. 
 

Jag går ju runt i klassrummet och lyssnar. Och jag ser också hur deras texter formar sig och hur de 

samtalar med sina bänkkamrater under tiden. Det är ett bra mätredskap. Man hinner se mycket när 

man går runt bland eleverna när de arbetar både självständigt och i smågrupper. 

 

Samarbete är bra eftersom det är språkutvecklande. De lyfter varandras åsikter i sina diskussioner 

och framförallt lär de sig att lyssna på den andre. 
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6.4 Pedagogers samarbete för att verka språkutvecklande 
 

Ett fåtal av studiens pedagoger har idag andraspråkselever. De pedagoger som har andra-

språkselever utgörs samtliga av lärare. I undervisningen av andraspråkseleverna uttalade dessa 

lärare att de samarbetar med modersmålsläraren. Det förekommer samarbete i att 

modersmålsläraren förbereder andraspråkseleven utanför det ordinarie klassrummet inför 

kommande ämnesområden och ämnesspecifika begrepp som andraspråkseleven då kommer 

att möta. Samarbete sker också genom att modersmålsläraren närvarar i klassrummet vid den 

ordinarie undervisningen och då aktivt stöttar elevens förståelse och deltagande i den 

pågående klassrumsundervisningen. 
 

Jag brukar springa till modersmålsläraren med böcker som vi har i undervisningen och be henne att 

gå igenom olika begrepp på modersmålsundervisningen inför min nästa lektion. 

Och nu är hon med när vi håller på med den här … däggdjuren och … för det är ju väldigt så 

faktaord som kommer. Så då är hon med på lektionen. Översätter. Till [modersmålet]. Och det hade 

jag ju gärna velat att hon var här fler gånger. 

 

Att de läser igenom texter … tränar på termer i matematik och även i NO … gör dom ju … det är 

jättestor hjälp. Jättestor. Och sen försöker vi själv lite grann jag vet ju då när vi skulle ha … när vi 

gjorde förförståelsen på fiskar till exempel. Ja då slog man upp vad fisk hette så kunde man sätta [på 

tavlan] då både på svenska och på det andra språket och det tyckte de ju var jätteroligt när man 

liksom hade det. 

 

En av förskollärarna, som uttalade att hon idag inte har andraspråkselever, tydliggjorde att hen 

tror att det är svårt för modersmålslärarna att följa individernas undervisning och ge 

individuella utmaningar eftersom modersmålsgrupperna på skolan är så åldersblandade. Hen 

uttalade att det kunde bli svårt för modersmålsläraren att hinna med individuella uppgifter 

under den korta tid som andraspråkseleverna hade till förfogande för modersmåls-

undervisningen. 
 

Jag tror det är svårt att samarbeta med modersmålsläraren eftersom de har så många olika elever och 

inte kan bygga sin undervisning på individuella uppgifter. Om jag har en uppgift som jag vill att min 

elev ska ha på sitt modersmål, så har ju modersmålsläraren andra elever också.  

 

Bland våra informanter hade endast ett par arbetat nära SvA-lärare. En av lärarna uttalade 

dock att hen har stor erfarenhet av flerspråkiga elever och samarbete med både 

modersmålslärare och SvA-lärare. Denna lärare, som idag har en klar majoritet 

andraspråkselever i den aktuella elevgruppen, påpekade vikten av att vidarebefordra texter 

som används i undervisningen till föräldrarna så att dessa får möjlighet att följa sitt barns 

skolgång. Vidare påpekade samma lärare betydelsen av läsning, både på modersmålet och på 

andraspråket, i hemmiljö för att bygga upp begreppsuppfattningen och ordförrådet hos 

andraspråkseleven. 

 

Samma lärare hänvisade framförallt till Skolverkets nya sidor på internet där man kan finna 

undervisningstips och ta del av aktuell forskning gällande språkutveckling för 

andraspråkselever. Hen uttryckte att lärare i regel tror att material inte gäller den egna 

undervisningen eftersom materialet återfinns under SvA. Läraren menade dock att 
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Skolverkets information kring SvA-undervisning samt SvA-material ger lärare redskap för att 

fördjupa och förbättra undervisningen för samtliga elever och därför gärna bör användas av 

samtliga lärare, oberoende av elevgruppens sammansättning, för att utveckla den språk-

utvecklande undervisningen. 
 

Har du sett vad Skolverket har lagt ut? Det är så otroligt matnyttigt för oss allihop. Det spelar ingen 

roll att det står SvA. Det handlar om att ge eleverna ett rikt språk och förståelse för olika genrer. Det 

kan vi ge alla elever oavsett bakgrund. Genom att arbeta inkluderande och ge samtliga av 

Skolverkets material så kommer våra elever att klara PISA nästa gång. Vi måste tänka SvA för alla i 

grunden och ge eleverna stöttning utifrån den grunden. En gemensam grundsyn liksom. Det borde 

verkligen samtliga lärarutbildningar få tillgång till.  

 

I intervjuerna med informanterna var språkutvecklande arbetssätt inte nödvändigtvis 

förknippat med andraspråkselever. Informanterna menade att språkutvecklande arbete sker i 

den dagliga undervisningen för samtliga elever i klassen. Uppfattningen att material avsett för 

en specifik grupp elever kan gynna samtliga elevers språkutveckling återfanns hos fler 

informanter. Det framkom av några lärare att det material som finns för att stötta ett barn med 

språkstörning, eller just material för att förstärka olika begrepp för andraspråkselever, gagnar 

samtliga individer i klassrummet. 
 

Språkutvecklande arbete sker hela tiden. I samtal i matsalen, vid läsning av instruktioner, i leken, i 

sången, när vi rimmar och ramsar på morgonsamlingen. Men vi måste vara lyhörda och locka även 

de tysta barnen så att de vågar använda de ord som de får hela tiden, varje sekund. 

 

Varför bara fokusera på ett barn när vi kan underlätta för flera. Jag vet vad som funkar på vissa 

elever och det missgynnar inte de andra, tvärtom. Dessutom känner sig den som har ett annat 

material än de övriga utpekad. Bättre att göra en extra anpassning eller ha SvA för alla. De märker 

inget negativt av det.  

 

Flera av informanterna menade även att de samarbetar med andra pedagoger för att ge 

eleverna största möjlighet till språkutveckling. Samarbetet kunde se olika ut beroende på 

elevgruppens ålder och vilka utbildningar pedagogerna hade. Informanterna påpekade att de 

använder varandras resurser för att möta det enskilda barnets behov. Några av pedagogerna 

ansåg att man ska inventera arbetslaget för att se vilka olika kunskaper arbetslagets pedagoger 

kan bidra med. Lärarna uttalade att de ser varandras tillgångar som en källa till 

språkutveckling för samtliga elever. Några pedagoger talade även om fördelen med att arbeta 

tematiskt i arbetslaget för att få en bred variation i undervisningen och på så sätt nå så många 

elever som möjligt. 

 

 

6.5 Sammanfattning av resultatdel 
 

Samtliga av förskollärarna nämner framförallt arbetet med rim och ramsor som gynnsamt för 

språkutvecklingen och benämner detta som språkstimulerande arbetssätt. Pedagogerna hade 

olika uppfattning om på vilket sätt de kunde stötta den befintliga elevgruppens 
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språkutveckling, men återkommande språkutvecklande arbetssätt som uttrycktes var att arbeta 

med textgenrer.  

 

Däremot skilde sig pedagogernas metoder åt gällande den språkutvecklande undervisningen, 

vilken visade sig ha en i  huvudsak antingen teoretisk eller estetisk inriktning. Framförallt 

förskollärarna och fritidspedagogerna menade att eleverna behöver både praktiska och 

teoretiska övningar enskilt och i grupp för att få en gynnsam lärprocess. De framhöll då 

framförallt estetiska uttryckssätt som musik, drama och lekens betydelse för lärande. Ett fåtal 

av lärarna uttalade att tryggheten i gruppen skapar förutsättning för en god språkutvecklande 

lärmiljö. Däremot förespråkar samtliga pedagoger kommunikativ interaktion för att skapa 

förutsättningar för både språk- och kunskapsutvecklingen. 

 

Informanterna uttalade olika former av språkutvecklande arbetssätt och även olika former av 

stöttning. Den stöttning som informanterna upplever att de ger elever för att språkutveckla 

dem är nivåanpassade ordlekar, öppna frågor i form av reflektionsfrågor, presentation av nya 

begrepp genom sång, klassrumsinteraktion vid boksamtal eller olika grupparbeten i samspel 

med varandra och läraren, inventering av klassens förkunskap vid arbete efter cirkelmodellen. 

Ett par av lärarna uttalade även att den stöttning som ges kan vara intensiv och en tillfällig 

hjälp som läraren ger och kan då även innefatta mer konkret material. Det finns bland 

pedagogerna en tydlig samsyn och medvetenhet kring den valda metodens betydelse för 

språkutvecklande arbete i undervisningen. 
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7. Diskussion 
 

I resultatdiskussionen utgår vi från studiens frågeställningar och analyserar resultatet med en 

fenomenografisk metodansats och ett sociokulturellt perspektiv. Vi har valt att ge 

resultatdiskussionen underrubriker för att tematisera innehållet och lotsa läsaren genom 

diskussionen av resultatet. Slutdiskussionen som följer visar vad vi med hjälp av forskning 

har kommit fram till med denna studie. Avslutningsvis presenterar vi nya frågeställningar som 

uppkommit genom denna studie. 

 

 

7.1 Resultatdiskussion 
 

I forskningen går att utläsa att ett varierande arbetssätt är att föredra för att stötta eleverna i 

deras språkutveckling (Johansson, Sandell & Ring, 2015). Pramling Samuelsson och Asplund 

Carlsson (2008) förespråkar leken och estetiska uttryckssätt som resurs för metakognitiv 

tankeverksamhet. Sandvik och Spurkland (2011) liksom Wedin (2012) förespråkar boksamtal 

och läsning av böcker för främjande av elevers språkutveckling. Jönsson (2007) belyser både 

skriftlig och muntlig presentation av egna texter samt läsning av skönlitteratur som resurs för 

elevers språkutveckling. 

 

Forskning vi fann visar på inkonsekvent användning av begreppen språkstimulerande och 

språkutvecklande arbetssätt. Denna skillnad gör sig tydlig beroende på vilken åldersgrupp 

forskningen berör. Sandvik och Spurkland (2011) benämner arbetet som språkstimulerande 

eftersom deras studie främst behandlar förskolan och de yngre skolåren, medan Gibbons 

(2009) samt Hajer och Meestringa (2014) talar om språkutvecklande och behandlar bland 

annat genre-pedagogiken och ämnesspråket. 

 

Vi fann även viss skillnad mellan informanternas tolkning av begreppen språkstimulerande 

och språkutvecklande undervisning. Skillnaderna tror vi delvis beror på åldern på 

informanternas elevgrupper, då informanterna ofta relaterade till den egna elevgruppens 

behov. Vi uppfattar även att valet av metod och material är beroende av informantens 

utbildning samt vad skolledningen har beslutat. 

 

7.1.1 Informanternas definition av språkstimulerande respektive 

språkutvecklande undervisning 
 

Vi kunde urskilja att förskollärarna och fritidspedagogerna benämnde sin undervisning som 

språkstimulerande gällande synliggörandet av den enskilda elevens förmåga att uttrycka sig 

och delta i det sociala turtagandet i samtal. Som exempel på språkstimulerande arbete nämnde 

förskollärarna samlingssituationer och Bornholmsmodellens språklekslektioner. Wedin (2012) 

nämner att förskollärare ska ge varje barn i förskolan möjlighet att bli språkstimulerat genom 

delaktighet i olika språkliga sammanhang under exempelvis olika former av samlings-

situationer för att erhålla kommunikativ kompetens. Våra informanter med förskollärar- 
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liksom fritidspedagogexamen hade tidigare arbetat i förskolan, vilket kan vara en förklaring 

till benämningen språkstimulerande undervisning. 

 

Förskollärarnas och fritidspedagogernas hänvisning till samlingen liksom den fria leken som 

språkstimulerande aktivitet kan härledas till Wedin (2012) som påpekar att elever har det 

vardagsnära språket i de fria aktiviteterna. Det går att urskilja att eleverna i samlingen och vid 

Bornholmsmodellens språklekar får ta del av det Hajer och Meestringa (2014) benämner som 

språkfärdighetens form och funktion. Detta sker genom att eleverna tränar olika språkljud och 

ordböjningssystem, förstärker språket genom gester samt pratar om olika bilders och 

meningars innehåll och uppbyggnad. 

 

De pedagoger som idag undervisar elever i årskurs två och tre benämnde arbete och samtal 

kring skönlitteratur och andra textgenrer som språkutvecklande arbetssätt. Detta skulle 

framförallt kunna härröras till det Hajer och Meestringa (ibid.) kategoriserar som 

språkfärdighetens funktion eftersom eleverna får redogöra för något som hänt i boken eller 

förklara bokens händelseförlopp samt anpassa berättandet efter situation och mottagare. 

Pedagogerna uttalade även att de genom boksamtalen kan utveckla elevernas 

begreppsförståelse och kunskap om olika språkstrategier, vilket kan härröras till 

språkfärdighetens innehåll och strategi (ibid.) Eleverna kan på så sätt genom boksamtalen ges 

träning i det Cummins (2001) benämner kunskapsrelaterad språkbehärskning. 

 

7.1.2 Motiveringar till val av metod och material 
 

Vi kunde genom intervjusvaren urskilja ett sociokulturellt perspektiv på lärande vid val av 

språkutvecklande metoder och material. Pedagogernas val skiftade dock till teoretisk och 

estetisk karaktär och många gånger integrerades teori och praktik med estetik. Deras val av 

metoder och material byggde även på gemenskapen och glädjen i att göra saker tillsammans. 
 

Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska 

utgöra en grund för skolans verksamhet. Skolan ska erbjuda eleverna strukturerad undervisning 

under lärares ledning, såväl i helklass som enskilt. Lärarna ska sträva efter att i undervisningen 

balansera och integrera kunskaper i sina olika former (Skolverket, 2015:13). 

 

Lundberg (2007) förespråkar rim och ramsor för att stimulera den språkliga medvetenheten 

hos elever i förskoleklass. Majoriteten av studiens informanter uttalade Bornholmsmodellen 

som betydande för språkutvecklingen för yngre elever. Framförallt förskollärarna och 

fritidspedagogerna som idag använder modellen i förskoleklass påpekade, på liknande sätt 

som Sandvik och Spurkland (2011), att språket kan språklekas fram genom att man illustrerar 

rytmiska framställningar eller genom att man skapar ett sångspel utifrån en läst text. 

 

I vår studie uttalade flera av pedagogerna vikten av att synliggöra det skrivna ordet för 

eleverna med olika textgenrer, tankekartor och ordlistor. Wedin (2012) påtalar att lärare bör 

arbeta språkutvecklande och använda ämnesspecifika ord redan i de yngre åldrarna, för att 

elever ska få hjälp i sin språkutveckling samt förstå skolspråket. Genom genrepedagogiken får 

eleverna mallar och ges ytterligare möjlighet att få en förförståelse för textens innehåll och 



 

41 

 

struktur (ibid.). Genrepedagogiken ger därmed eleven tillgång och redskap för det Cummins 

(2001) benämner kunskapsrelaterad språkbehärskning. 

 

Pedagogernas arbete med olika textgenrer innebar i huvudsak högläsning, textsamtal och 

elevers egen läsning. Sandvik och Spurkland (2011) påpekar att högläsning, liknande den som 

pedagogerna i vår studie ger sina elever som språkutvecklande resurs, är ett konkret arbetssätt 

där elever och lärare tillsammans utvecklar nya färdigheter och kunskaper samtidigt som 

eleverna får förståelse för textgenrens spelregler. Arbetssättet handlade om det som Gibbons 

(2009) nämner som scaffolding eftersom eleverna får stöttning av varandra och av läraren i 

mötet med ny text.  

 

Jönsson (2007) belyser att högläsning är ett verktyg som ger utrymme för samtal som också 

stimulerar eleverna att sätta ord på känslor, händelser i vardagen samt berikar elevernas 

fantasi. Precis som Jönsson (ibid.) påtalade pedagogerna fördelen med att elever vid 

diskussion kring den gemensamt upplevda texten ges förutsättning för en djupare reflektion 

där de kan jämföra sin egen värld med den fiktiva. Samtalen om elevernas tankar om det lästa 

skapar förutsättning för den metakommunikation som förespråkas av Pramling Samuelsson 

och Asplund Carlsson (2007).  

 

Jönsson (2007) påtalar även att boksamtalet kan ge eleverna olika perspektiv på texten och 

därmed skapa förutsättning för ökad förståelse för andra människors livsöden samtidigt som 

boksamtalet verkar språkutvecklande. Några av pedagogerna belyste liksom Jönsson (ibid.) 

vikten av att utmana de lite äldre eleverna med nya perspektiv. De uttalade hur kunskap om 

författarens bakgrund och samhället texten skapats i kunde påverka elevers möjlighet till 

ytterligare läsförståelse. Jönsson (2007) påpekar att denna förståelse för kontexten skapar 

möjlighet för eleven att visa sin textrörlighet, det vill säga att reflektera över vad som har hänt 

i berättelsen och vad som kommer att hända. 

 

7.1.3 Lek och estetiska uttryckssätt som resurser för att verka språkutvecklande  
 

Hagtvet (2004) påpekar att barn för god språkutveckling behöver stimuleras i olika 

samtalssituationer. Pedagogerna som idag undervisar i förskoleklass menade att leken är en 

språkstimulerande aktivitet eftersom eleverna lär sig olika fraser och för en dialog med 

kamraterna i leken. De påtalade därför vikten av att miljön är inbjudande till lek. Olika 

lekstationer utgjorde en bas för att bearbeta och lära om det verkliga livet enligt en av 

fritidspedagogerna. 

 

Genom att leka veterinär, laboratorium och bibliotek tränar eleverna i huvudsak den 

samtalsrelaterade språkbehärskningen, vilken behövs för den vardagliga kommunikationen. 

Dock kan även den kunskapsrelaterade språkbehärskningen tränas genom att pedagogen 

stöttar eleverna i deras ämnesspecifika kommunikation (Wedin, 2012). Även Förskole-

klassen: uppdrag, innehåll och kvalitet (Skolverket, 2014) framhäver leken som en källa till 

lärande: 
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I leken kan eleverna bland annat bearbeta intryck, utveckla fantasi och kreativitet samt utveckla sin 

samarbets- och kommunikationsförmåga. Det är viktigt att det finns utrymme både för elevernas 

egna lekar och för lekar som är initierade av lärare. I leken kan eleverna utveckla förmågor som 

turtagning, samförstånd, koncentration och uthållighet.  (ibid:16) 

 

Pramling Samuelsson och Carlsson Asplund (2008) påpekar att leken är en källa till elevers 

samarbets- och kommunkationsförmåga. Skolverket (2014) skriver att leken är den aktivitet 

som i hög grad utmanar och stöttar elever i de tidiga årens lärande. I Lgr11 förespråkas även 

lärande genom lek. 
 

Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga skolåren har 

leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper. (Skolverket, 2015:9) 

 

Leken ger elever utmaningar i deras kunskaps- och språkutveckling eftersom eleverna i leken 

experimenterar och utforskar sin närmiljö. Lek, till exempel i lekstationer liknande de som 

nämnts i vår studie, kan ses som att eleverna upptäcker genom kommunikation med varandra 

samtidigt som de gemensamt undersöker, experimenterar och utforskar material. Leken bidrar 

därmed till att främja den kommunikativa kompetensen (Sandvik och Spurkland, 2011). 

Pramling Samuelsson och Carlsson Asplund (2008) påpekar att pedagoger även kan skapa 

förutsättningar för språkutveckling genom leken när de skapar möjligheter till samtal om det 

gemensamt upplevda, en metakognitiv tanke om den lustfylla leken. 

 

I Nya Språket lyfter förtydligas vikten av att använda olika uttryckssätt för att stimulera 

språkutveckling genom att ge utrymme för estetiska uttryckssätt som exempelvis sång, drama 

eller bild (Skolverket, 2011). Denna punkt gör sig synlig i pedagogernas val av olika 

arbetssätt för att, på liknande sätt som Stehagen (2014) förespråkar, möjliggöra utökade 

tillfällen till interaktion i en varierande undervisning för att skapa förutsättning för elevers 

språkutveckling.   

 

Även Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2008) förespråkar elevers möjligheter till 

estetiska uttryckssätt eftersom de ger förutsättning för elevens språkutveckling. Med estetiska 

uttryckssätt som stöd kan eleven praktiskt visa hur hen tänker och argumenterar för sin sak 

(ibid.). Gällande bild som estetiskt uttryckssätt berättade förskollärarna och två av 

fritidspedagogerna att de använder karaktärerna ur En läsande klass även till estetiska 

övningar. De uttryckte att eleverna ges tillfälle till estetiskt skapande för att illustrera både det 

reflekterande i textsamtalen efter modellen med En läsande klass samt det lästa under 

Bornholmsmodellens språkleks-lektioner. Undervisning om textinnehåll som sker med stöd 

av bildskapande, sånger och drama benämner Sandvik och Spurkland (2011) som ett vidgat 

textbegrepp. 

      

Castro Huertas och Navarro Parras (2014) forskning visar att temposkiftningar i 

undervisningen skapar förutsättning att hålla eleverna fokuserade. Den fritidspedagog som 

undervisar i ämnet musik påpekade, liksom Lundberg (2010) uttrycker, betydelsen av att 

lärare har kunskap om sambandet mellan rätt tempo, betoning och att läsa uttrycksfullt, då 
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detta är medel för att fånga barns uppmärksamhet. Liksom Castro Huertas och Navarro Parra 

(ibid.) påpekade fritidspedagogen även att sångens intonation i kombination med 

rytmsvängningar ger förutsättning för memorering av texter samt att elever genom sången ges 

tillfälle att träna intonation. Fritidspedagogen upplevde, precis som forskarna skriver, att 

eleverna får en utökad begreppsförståelse med hjälp av sångtextens innehåll när sången har 

tillhörande rörelser (ibid.).  

 

Dramaövningar upplevdes bland pedagogerna som ett tillfälle för eleverna att utöva det som 

Sandvik och Spurkland (2011) benämner kommunikativ kompetens, vilket innebär kunskap 

om språkets olika användningsområden, samhällets textgenrer och att anpassa sitt språk efter 

mottagaren. Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2008) belyser olika studier som 

visat att sång, musik och rörelse verkar språkutvecklande eftersom de uppmuntrar till 

kommunikation.  

  

Majoriteten av pedagogerna använde IKT som språkutvecklande resurs. Pedagogernas syfte 

gällande IKT-användningen varierade, men i huvudsak handlade det om att synliggöra 

skriftspråket, arbeta med olika textgenrer eller genrepedagogiskt arbete. De använde fler 

komponenter än själva texten för att synliggöra textens innehåll och använde då ett vidgat 

textbegrepp (Sandvik och Spurkland, 2011). En av fritidspedagogerna gjorde detta genom att 

synliggöra kartan som återfanns i fantasyboken med hjälp av IKT. Fritidspedagogen upplevde 

att eleverna då lättare kunde följa med i den narrativa textens handling. 

   

7.1.4 Samtalets varierande användningsområden för att verka 

språkutvecklande 
 

Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2008) belyser att elever ges förutsättning för 

metakognitiva tankeverksamheter när lärare utmanar eleverna att reflektera över sina uttryck –

såväl muntliga som skriftliga och estetiska. Dialogen mellan pedagog och elever verkade få 

stort utrymme i samtliga av våra pedagogers undervisning och de uttryckte flera olika 

användningsområden för samtalet i klassrummet. De uttalade att de tränar elevers muntliga 

förmågor genom att låta eleverna lyssna, tala och muntligt reflektera. 

 

Pedagogerna i förskoleklasserna förespråkade framförallt samtalet under samlingen, då 

samlingen kan innehålla både vardagliga samtal om upplevda händelser och diskussioner 

utifrån ett tema. Deras uppfattning om samtalets syfte finns representerad i läroplanens 

centrala innehåll för svenska och svenska som andraspråk i årskurs 1–3. 

 

- Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. 
 

- Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder 

och andra hjälpmedel som kan stödja presentationer. 
 

- Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer. 
 

- Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften. 
 

 (Skolverket, 2015:224–225; ibid:235–236)  
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Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2008) samt Castro Huertas och Navarro Parra 

(2014) påtalar betydelsen av att låta eleverna reflektera över de lästa texterna tillsammans, 

eftersom det skapar förutsättning för att reflektera över sin egen reflektion, så kallat 

metakognitivt tänkande. Då kan den enskilda eleven ges tillfälle att tillsammans med gruppen 

fördjupa sig i textens innehåll och samtidigt utöka sitt ordförråd (ibid.). En fritidspedagog som 

i boksamtalet använder öppna frågor för att skapa tillfällen för gemensam reflektion, yttrade 

att hen ifrågasätter elevers svar för att de ska ges möjlighet att reflektera över sina perspektiv.
 

 

Wedin (2012) lyfter boksamtalet som resurs för elevers skapande av de språkliga strategier 

som är av vikt för inhämtande av kunskaper. En klar majoritet av pedagogerna upplevde att 

högläsning ackompanjerat av Läsfixarna eller En läsande klass utgjorde en grund för 

elevernas förutsättning att erhålla olika lässtrategier och förståelse för olika genrers 

uppbyggnad. Materialet till En läsande klass, inklusive lärarhandledning och 

kopieringsunderlag, är tillgängligt på internet vilket kan förklara varför flera informanter 

namngav just denna metod. 

 

Flera av pedagogerna som använder Läsfixarna eller En läsande klass påpekade, liksom 

Wedin (2012), att textsamtalet även ger möjlighet för eleverna att se varandras likheter och 

olikheter, samt möjlighet att erhålla perspektiv på andras levnadsvillkor. Under de 

övergripande målen för skolan i Lgr11 påtalas att ”[s]kolan ska ansvara för att varje elev efter 

genomgången grundskola kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om 

likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia” (Skolverket, 2015:14). 

Jönsson (2007) uttalar att textsamtal kan utgöra en del för att uppnå detta mål. En 

fritidspedagog uttalade även att hen medvetet väljer afrikanska folksagor, just för att ge 

eleverna en väg att bygga förståelse kring främmande kulturer. 

       

Wedin (2012) påpekar att berättande är av vikt för elevers språkutveckling och även 

skriftspråksutveckling. En förskollärare och en fritidspedagog uttalade att elevers berättande 

utifrån sin egen reflektion kring den lästa texten tränar elevens muntliga förmåga att 

formulera och förklara sina tankar inför gruppen. Detta eftersom eleverna får öva monologen 

och hålla ordet under en längre stund samt tydliggöra sina tankar för gruppen. 

 

7.1.5 Ett formativt förhållningssätt till lärande råder 
 

Flera av pedagogerna nämnde att textsamtalet medför att eleverna får använda många 

förmågor. Lärarna motiverade sitt val av metod med att de då kan göra en formativ 

bedömning av elevernas lärprocesser. I textsamtalet ger pedagogerna även förutsättning för 

det Cummins (2001) benämner samtalsrelaterad språkbehärskning, genom samtalet om 

texten, liksom kunskapsrelaterad språkbehärskning, genom de ämnesspecifika begrepp som 

uttalas.  

 

Genom genrepedagogiken fick eleverna i vår studie använda ämnesspecifika ord samtidigt 

som de blev lockade till interaktion, vilket Gibbons (2009) förespråkar för att undervisningen 

ska verka språkutvecklande. Gibbons påpekar även vikten av att visa elever hur olika 
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textgenrer skiljer sig åt och har, vad hon nämner som, olika ”spelregler” (ibid:12). I Nya 

Språket lyfter står att undervisningen ska ge utrymme för skrivövningar som syftar till att 

”samla och skriva av aktuella ord från t. ex. teman och gemensamt lästa texter” (Skolverket, 

2011:33). I Nya Språket lyfter återfinns även bedömningsunderlag som lärare kan använda sig 

av vid textsamtal.  

 

Hajer och Meestringa (2014) menar att öppna frågor stimulerar tänkandet samtidigt som de 

lockar eleverna till interaktion och reflektion. Öppna frågor, som samtliga pedagoger i vår 

studie uttalade att de använder i sin språkutvecklande undervisning, skapar språkutvecklande 

interaktioner enligt Hagtvet (2006) och Gibbons (2009). Pedagogerna upplevde även samtalen 

som en väg för eleverna att visa sina färdigheter och förmågor, vilket förespråkas av Hajer 

och Meestringa (2014). En fritidspedagog, som uttalade att hen använder högläsning som 

främsta redskap för språkutveckling, förklarade att hen använder formativ bedömning genom 

att synliggöra elevernas förmåga att muntligt framställa sin reflektion över den lästa texten. 

Detta sker i mindre grupper vari fritidspedagogen ger eleverna möjlighet till reflektion genom 

just öppna frågor. 

 

En av lärarna påtalade den kontinuerliga lärprocessen som observeras genom både muntlig 

och skriftlig framställning. Bedömingen visar på en helhetssyn av elevers språkliga lärande 

genom att använda olika tester och olika sätt att även muntligt uttrycka språkliga kunskaper 

(Bjar, 2006). Bjar (ibid.) understryker vikten av att se bakomliggande orsaker till elevens 

resultat i tester för att ge eleven möjlighet till utökat stöd. 

 

Den lärare i vår studie som har en klar majoritet flerspråkiga elever i sin undervisning låter 

sina elever föra individuell loggbok med reflektion över veckans undervisning för att på så 

sätt följa den egna lärprocessen genom skriflig reflektion. Loggboken gav, liksom i Jönssons 

(2007) studie, möjlighet till direkt återkoppling av det eleven skriftligt producerat. Några få av 

lärarna uttryckte den mer summativa bedömningsformen i form av olika läsförståelse-tester 

för att se var eleverna befinner sig i sin lärprocess. 

 

7.1.6 Kollegialt lärande för att verka språkstimulerande och språkutvecklande  
 

Skolverket (2013b) skriver om Helen Timperleys modell för professionellt lärande. I 

modellen startar den kollegiala lärprocessen med en inventering av vilka förmågor elever 

behöver för att kunna uppnå sina mål. Sedan övergår samarbetet till att inventera och 

identifiera lärares ämnesspecifika kunskaper för att möta elevernas behov. Därefter startar 

kompetensutvecklingen för att förbättra undervisningen. 

 

Flertalet av informanterna uttalade att de samarbetar och inventerar i varandras olika 

kompetenser för att ge eleverna största möjlighet till ett varierat lärande för god 

språkutveckling. I hur hög grad samarbetet skedde visade sig bero på verksamhetens 

utformning. På skolor med helintegrerad verksamhet eller samverkan var samarbetet mellan 

pedagoger av naturliga skäl hög. 
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Flera av fritidspedagogerna och förskollärarna påtalade samarbetet som en styrka. De 

uttryckte att språkutveckling även sker i leken under fritidstiden samt att de försöker 

sammanväva skapande aktiviteter med de mer teoretiska. De positiva tankar om samarbetet 

som pedagoger idag verksamma i förskoleklass uttryckte kan kopplas till Lgr11 samt 

Förskoleklassens uppdrag, innehåll och arbetssätt: 
 

Ett ömsesidigt möte mellan de pedagogiska synsätten i förskoleklass, skola och fritidshem kan 

berika elevernas utveckling och lärande.  (Skolverket, 2015:10) 

 

Samarbetsformer mellan förskoleklass, skola och fritidshem ska utvecklas för att berika varje elevs 

mångsidiga utveckling och lärande.  (ibid:16) 

 

Kollegiala samtal, dialog och reflektion över den gemensamma praktiken kan vara nödvändigt för att 

möjliggöra förändringar och förbättringar av den pedagogiska verksamheten.  (Skolverket, 2014:34) 

 

De lärare som idag har samarbete med modersmålslärare betonade samarbetet med 

modersmålsläraren för att stärka elevens lärande i andraspråket såväl som elevens självbild. I 

undervisningen uppmuntrade och synliggjorde de elevernas bakgrund och såg deras 

förstaspråk som en möjlighet för klasskamraterna att få ett vidare perspektiv. Att använda 

modersmålet som en resurs på detta sätt skapar just goda förutsättningar för lärande liksom 

förutsättning för att elevens självbild och identitet stärks (Nauclér, 2003; Gibbons, 2009; 

Hajer & Meestringa, 2014).  

 

 

7.2 Slutdiskussion 
 

Syftet med vår studie var att få insikt i vilka metoder och material som våra informanter anser 

verkar språkstimulerande och/eller språkutvecklande samt hur de motiverar de metoder och 

material som de använder idag. Vi ville även undersöka hur informanterna definierar 

begreppen språkstimulerande och språkutvecklande undervisning. 

 

I studiens intervjusvar fann vi både variation och likheter i tolkningen av vad begreppen 

språkstimulerande och språkutvecklande arbetssätt utgör. Den inkonsekventa användningen 

av begreppen var även något vi hade noterat vid läsning av tidigare forskning. 

 

Den språkstimulerande och språkutvecklande undervisningen uttrycktes bygga på 

informanternas examen, fortbildning, vad aktuell forskning förespråkar samt tidigare 

erfarenhet. Informanterna påtalade att deras val av metod och material är medvetna utifrån 

elevgruppens behov. Vi kunde vid analysen urskilja att deras utbildning, liksom elevgruppens 

behov och åldersnivå, verkade styra deras val, samt i några fall vad skolledningen beslutat. 

Ingen av informanterna hade dock exakt samma kombination av examen och fortbildning. 

 

Då informanternas språkstimulerande och språkutvecklande undervisning bygger på 

interaktion, gruppens gemensamma reflektion samt möjlighet till varierande uttryckssätt, 
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kunde vi vid analysen se ett tydligt sociokulturellt perspektiv på lärande. Informanterna 

inkluderade samtliga i sitt klassrum och varierade undervisningen för att tillgodose elevernas 

språkliga förmåga, oavsett socioekonomisk eller språklig bakgrund. Det är av vikt för elevens 

möjlighet att erhålla språklig kompetens för möjlighet att växa som individ och 

samhällsmedborgare. 

 

Genom de varierande arbetssätt som informanterna använde för att främja språkstimulering 

och/eller språkutveckling gav pedagogerna i studien eleverna förutsättning att utveckla de fem 

förmågor som uttrycks i nästan samtliga skolämnen i Lgr11. De fem förmågorna, som av 

Svanelid (2014) kallas för The big five, är analysförmåga, kommunikativ förmåga, 

metakognitiv förmåga, förmåga att hantera information samt begreppslig förmåga 

(Skolverket, 2015).  

 

Informanternas undervisning inbjöd till att stimulera ett rikt och nyanserat språk i en 

omsorgsfull gemenskap med stor respekt för elevernas integritet och självbild. 

Kommunikationen fick stort utrymme i klassrummen många gånger genom den 

metakognitiva förmågan eftersom man reflekterade över olika begrepp tillsammans och 

muntligen uttryckte sina tankar. Genom öppna frågor fick eleverna även möjlighet till att 

hantera och förstå information, liksom analysera information gemensamt.  

 

De metoder och material som informanterna i hög grad uttalade som främjande för elevernas 

möjlighet att utveckla förmågor tillsammans med språket var: Bornholmsmodellen, 

genrepedagogik, högläsning, boksamtal, Läsfixarna och En läsande klass, IKT, estetiska 

uttryckssätt och lek. Informanternas uttalanden om metoder och matieral som de uppfattar 

främjar elevernas utveckling erbjuder arbetssätt som ger möjlighet att träna de förmågor som 

behövs för en god språkutveckling enligt Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2008), 

Sandvik och Spurkland (2011) samt Wedin (2012).  

 

Vårt syfte med studien var även att undersöka hur samarbete mellan pedagoger nyttjades för 

att främja språkstimulerande och språkutvecklande undervisning. Samarbetet visade sig i hög 

grad bero på verksamhetens utformning och den aktuella elevgruppens behov. Vi kunde dock 

urskilja en tendens att i de fall då samarbete förekom var lärarnas undervisning av mer 

teoretisk och praktisk karaktär medan fritidspedagogernas och förskollärarnas undervisning 

utöver detta även oftare hade inslag av estetisk karaktär. 

 

När vi jämför informanternas uppfattningar om språkstimulerande och språkutvecklande 

arbetssätt med det forskarna belyser vara av betydelse för språkstimulering och 

språkutveckling är vår slutsats att våra informanter har goda förutsättningar att bidra till en 

god språkutveckling. Vidare är de redan rustade för mötet med den språkliga mångfalden, 

eftersom de även med sina förstaspråkselever arbetar efter genrepedagogiken. De använde 

även, liksom Castro Huertas och Navarro Parra (2014) förespråkar, olika estetiska uttryckssätt 

för att förtydliga och förstärka språkets innehåll. Det bådar även gott att de lärare som idag 

har andraspråkselever i sin undervisning har gott samarbete med modermålslärare och arbetar 

aktivt för att främja elevernas självbild och andraspråksutveckling. 
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7.3 Slutord 
 

Vid analys av informanternas svar insåg vi att deras arbetssätt samt val av metoder och 

material är gynnsamt för samtliga elever oberoende av elevens språkliga bakgrund. 

Informanternas språkstimulerande och språkutvecklande undervisning efter styrdokumentens 

innehåll går att knyta direkt till det som nämns som främjande av elevers språkutveckling i 

Nya Språket lyfter (Skolverket, 2011). Genom att arbeta språkstimulerande och/eller 

språkutvecklande anpassas undervisningen till både första- och andraspråkselever och kan 

utgöra en enhetlig undervisningsmetod som är gynnsam för samtliga elever i dagens skola. 

Genom ett språkutvecklande arbetssätt finns goda förutsättningar för att skolan ska kunna 

vända den nedåtgående spiralen med försämrad litteracitet. Ett språkutvecklande arbetssätt är 

inte gynnsamt endast för andraspråkselever, utan det gynnar språkutvecklingen och därmed 

även kunskapsutvecklingen för samtliga elever i dagens skola. 

 

 

7.4 Fortsatt forskning 
 

Aktuell forskning som behandlar språkutvecklande arbetssätt ger en bred variation av 

exempel på olika undervisningsmetoder för att verka språkutvecklande. På liknande sätt 

visade studiens lärare, förskollärare och fritidspedagoger prov på sin kunskap för att verka 

språkutvecklande. Studien väckte nya frågor då vi genom vårt arbete upptäckte att ingen av 

informanterna nämnde elevernas flerstämmighet som grund för valet av metoder och material 

för ett språkutvecklande arbetssätt. De nämnde inte heller skolledarnas betydande roll för att 

arbeta mer enhetligt språkutvecklande. Därför väcktes två nya frågeställningar som lyder:  

 

- Vilka metoder skulle föredras från ett elevperspektiv? 

 

- Vad skulle det innebära för undervisningen och måluppfyllelsen att begreppen 

språkstimulerande och språkutvecklande förtydligades och användes konsekvent? 
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Bilaga 1 

 

Missivbrev 

 

 

Hej! 

 

Vi heter Anette Horvat och Ingrid Johansson och läser vår sista termin på 

grundlärarprogrammet F 1–3. Vi är i startgroparna för vårt examensarbete i vilket vi kommer 

behandla språkstimulerande och språkutvecklande undervisning. Därför söker vi nu efter 

intervjupersoner som arbetar med de lägre åldrarna i grundskolan.  

 

Vi har bett din rektor NN att vidarebefordra detta brev till dig och dina kollegor då vi önskar 

få kunskap hur ni arbetar språkstimulerande och språkutvecklande.  Därför vore vi ytterst 

tacksamma om vi fick möjlighet att genomföra en intervju med dig. 

 

Intervjun beräknas ta max 30 minuter och vi kommer till er arbetsplats och genomför 

intervjun på överenskommen tid. Vi är mycket tacksamma för er medverkan eftersom det ger 

oss och även våra studiekamrater insikt och en idébank till hur erfarna pedagoger arbetar 

språkstimulerande och språkutvecklande. 

 

Intervjuerna kommer att spelas in via våra mobiler och raderas efter transkribering. Om du 

önskar kan du få tillgång till intervjufrågorna i förväg. Det som sägs i intervjun behandlas 

konfidentiellt, vilket bland annat innebär att vi inte kommer att använda någon form av 

uppgift som går att koppla till dig eller vare sig ditt, enskilda elevers eller din arbetsplats 

namn. Du har rätt att ta del av denna uppsats och den kommer att publiceras på 

internetportalen DiVA. 

 

Deltagande i denna studie är frivilligt och du väljer själv närhelst i studien om du vill avbryta 

ditt deltagande. Ditt deltagande är betydelsefullt för oss eftersom det berikar vårt 

uppsatsskrivande med just ditt perspektiv på språkstimulerande och språkutvecklande 

undervisning.  

 

Om du är intresserad av att delta och bli intervjuad av en av oss är vi kontaktbara snarast via 

mejl: X och Y  

 

Vi ser fram emot att få träffa dig! 

 

 

 

Anette Horvat Ingrid Johansson  

 

  

mailto:ingrid.a.johansson@stockholm.se
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Bilaga 2 

 

Informant Examen, år 

Fristående kurser 
Arbetat på nuvarande 

arbetsplats antal år, 
undervisar idag i årskurs 

Ca antal år som 

yrkesverksam pedagog, 

övrig information 

A Fritidspedagogexamen 1981 
Dockpedagogik 
Lärarlyftet II, musikinriktning 

8 år 
 

Förskoleklass 

32 år 
Undervisar i svenska, NO, 

musik 

B 

 

Förskollärarexamen 1980 
Lärarexamen 2007 

7 år 
 

Årskurs 3 

22 år 
NO, svenska 

Förstelärare i svenska 

C 

 

Förskollärarexamen 1978 

Barn-och media utbildning, 

Språkstimulans, 

Specialpedagogik 

3 år 
 

Årskurs 1–3 

18 år 

D 

 

Förskollärarexamen 1996 

Lärarexamen 2015 
Sedan 2004 
 

Förskoleklass 

18 år 

 

E 

 

Fritidspedagog-utbildning, (reell 

kompitens validerad) 
Utbildad i arbetslivet av ”goda 

pedagoger” 

25 år 
 

Årskurs 2 

25 år 

F 

 

Fritidspedagog- 

examen 1981 
3,5 år 
 

Förskoleklass 

15 år 

G 

 

Lärarexamen 1–7, praktisk 

estetisk inriktning 1999 
9 år 
 

Årskurs 3 

7 år 

Undervisar samtliga elever 

utifrån SVA 
Förstelärare i matematik 

H 

 

Förskollärarexamen 1981 
Lärarleg. i bild och matematik 

15 år 
 

Förskoleklass 

23 år 

I 

 

Lärarexamen för 
lågstadium 1988 
Läs- och skrivutveckling 
 

1,5 år 
 

Årskurs 1 

10 år 

Legitimerad i samtliga 

ämnen utom idrott och slöjd 

J 

 

Lärarexamen för  

lågstadium med tillägg för idrott 
och svenska tom åk 6 
1976 
Idrott 
 

20 år 
 

Årskurs 2 

40 år 

Legitimerad i samtliga 

ämnen utom slöjd 
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Bilaga 3 
 

Intervjufrågor till språkutvecklande undervisning. 

Intervjun beräknas att ta max 30 minuter.  
 

 Vad är språkutvecklande undervisning för dig?  
 

 Vad har du för utbildning? 
 

 Vilket år tog du examen? Vid?  
 

 Hur många år har du arbetat inom skolan? 
 

 Med just språkutvecklande undervisning? 
 

 Har du gått fristående kurser eller fortbildning efter din examen? 
 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 
 Hur många år har du arbetat (inom lägre åldrarna) på denna skola?  

 

 Vilken språkutvecklande metod eller vilka språkutvecklande metoder, använder du dig 

av i din undervisning just nu? 
 

 Varför just den metoden/de metoderna? 
 

 Vilka språkutvecklande undervisningsmetoder har du använt dig av tidigare? 
 

 Varför bytte du metod? 
 

 Är den nuvarande valda metoden – beordrad av rektor? – vald i samförstånd och 

samarbete med övriga pedagoger? – vald utifrån dina egna reflektioner? 
 

_________________________________________________________________________________________ 
 
Med tanke på att vi nu får fler andraspråkselever 

 

 Har du ändrat/kommer du att ändra dina undervisningsmetoder gällande 

språkutvecklande undervisning? Om ja, på vilket sätt? 
 

 Går nyanlända elever i förberedelseklass? 
 

 Om ja, erhåller andraspråkseleverna när de inkluderats i klassen, undervisning i 

svenska utanför den ordinarie undervisningen? 
 

 Erhåller andraspråkseleverna modersmål när de inkluderats i klassen? 
 

 Hur används modersmålsläraren? (Vi syftar här till om det exempelvis är i ordinarie 

undervisningen eller sker utanför klassrumsundervisningen). 
 

Till sist, 
 

 Har du idéer om/Känner du behov av att utveckla de metoder du använder idag? 
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Bilaga 4 
 

Följande metoder och arbetssätt nämndes av våra informanter som språkstimulerande och 

språkutvecklande för elever i de yngre grundskoleåldrarna. 

 

1. Dockpedagogik 
 

Forsberg-Ahlcrona (2009), doktor inom dockpedagogik, beskriver att hon använder 

handdockan i språkutvecklande syfte för att utöka barnens ordförråd och förbättra deras uttal, 

träna meningsbyggnad, träna förmåga att sätta ord på tankar och förklara tankar, samt för att 

använda olika estetiska uttryckssätt för berättande. 

 

Enligt Forsberg-Ahlcrona (ibid.) är samtalet viktigt för att synliggöra gruppens och det 

enskilda barnets upplevelser. Hon menar att barn lättare kan uttrycka sig och delge sina 

spontana tankar till en handdocka än direkt till en pedagog. Detta eftersom barnet upplever 

mötet med dockan som förbehållslöst, vilket medför att barnets kommunikation kan gynnas 

att bli mer självmant och uttömmande. Det blir således ett språkutvecklande arbetssätt 

eftersom dockan inbjuder barnet till samtal. 

 

Forsberg-Ahlcrona (ibid.) förtydligar att handdockan ska tala med barnet och inte till barnet. 

När dockan visar sig intresserad och lyssnar till barnets tal vågar barnet uttrycka sig mer och 

samtalet blir mer långvarigt och på så sätt språkstimuleras barnet. Forsberg-Ahlcrona (ibid.) 

påpekar även vikten av att inte leka med barnets känslor genom att moralisera, eftersom 

handdockan också påverkar barnet emotionellt. Vidare skriver Forsberg-Ahlcrona (ibid.) att 

det är av vikt att dockans identitet känns äkta för dockföraren. Därför förespråkar hon att 

dockföraren utgår från sina egna intressen för att skapa en så trovärdig dockidentitet som 

möjligt och på så sätt lättare kunna bjuda in barnen till levande samtal.  

 

2. Bornholmsmodellen 
 

Lundberg (2007) skriver i sin bok, Bornholmsmodellen, vägen till läsning, språklekar i 

förskoleklass, att Bornholmsmodellen har påverkat synen på läsinlärning. Bornholmsmodellen 

grundas på ett välkänt försök till att stimulera förskoleklassens språkliga medvetenhet genom 

att aktivt arbeta med språklekar. Försöket gjordes i mitten av 1980-talet på den danska ön 

Bornholm, därav namnet Bornholmsmodellen. 

 

Syftet med försöket var främst att leka med språket genom rim och ramsor. Resultatet visade 

att lässvårigheter förebyggdes med hjälp av språklekar samtidigt som den tidiga 

läsinlärningen gynnades. Dagens Bornholmsmodell har, i förhållande till försöket under 

mitten av 1980-talet, även en påbyggnadsdel med bokstavsträning då undersökningar visat att 

detta ger en positiv effekt på läsinlärningen (ibid.). 

 

Bornholmsmodellens övningar syftar till att skapa en så kallad funktionell bokstavskunskap, 

det vill säga en större förståelse hos eleven än att enbart kunna benämna bokstäverna vid 

namn. Med funktionell bokstavsinlärning blir eleven förmedlad både bokstaven och dess 
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fonologi i syfte att eleverna ska få möjlighet att identifiera språkljud i ord (ibid.). Lundberg 

(ibid.) belyser att daglig träning i språklekar ger eleverna tillgång till en mjuk och lustfylld 

start på läsinlärningen. Han påpekar att elever i förskoleklassen genom dessa övningar ges 

förutsättningar att få kännedom om fonem och är då på god väg att knäcka den alfabetiska 

koden. 

 

Mamma Mu och Trulle är två läromedel som bygger på Bornholmsmodellen.  

 

3. Livet i bokstavslandet 
 

Livet i Bokstavslandet är en programserie om, i skrivande stund, 32 avsnitt från Sveriges 

Utbildningsradio AB (UR). Till programmen finns en lärarhandledning i vilken läraren kan 

finna förslag på efterföljande aktiviteter. Bokstavslandets serie med tillhörande övningar har i 

syfte att aktivera flera sinnen under lärandet. Serien och aktiviteterna är utarbetade efter 

faktorer, som enligt forskning inom pedagogik och språk, ska ge en positiv läsutveckling (UR, 

2016). 

 

Serien är en del av den stora satsning som UR gör för läs- och skrivutvecklingen i Sverige. 

UR vill genom serien ge eleverna möjligheter att bearbeta, reflektera och utveckla sina 

kompetenser via olika mediala plattformar (ibid.). Programmen innehåller sketcher som 

behandlar bokstäver och ord och är enligt UR tänkt som ett lustfyllt komplement vid 

stimulering av barns förmåga att knäcka läskoden. 
 

Tittaren får bland annat möjlighet att lära känna igen en viss bokstav och förstå hur den låter, bredda sitt 

ordförråd, lära sig hur sammansatta ord fungerar och skapa rim. Serien är full av humor, lekfullhet, 

kunskap och musik.  (ibid.) 

 

4. Högläsning ackompanjerat av boksamtal 
 

Högläsning kan bli en dialogisk högläsning som är en metod som forskaren Maria Bjerregaard 

rekommenderar (Skolverket, 2013b). Vid en dialogisk högläsning lämnas utrymme för samtal 

och frågor i samband med högläsningen. Dessa samtal och frågor menar Bjerregaard (ibid.) 

bidrar till att aktivera och utveckla lässtrategierna. I ett första möte med boken kan läraren 

exempelvis fråga eleverna, då de betraktar bokens framsida och begrundar dess titel, vad 

eleverna tror att boken handlar om. Vidare kan läraren avbryta högläsningen vid tillfälle för 

att fråga eleverna vad de tror kommer att hända eller fråga efter elevernas tankar kring varför 

personerna i boken agerar som de gör. 

 

Edwards (2008) belyser högläsningens användningsområde då den skapar ett underlag för den 

språkliga utvecklingen och ger förutsättningar till ett utvidgat ordförråd. Genom boksamtalet 

ges eleverna förutsättningar att bygga ut sitt vardagsspråk med begrepp som tillhör olika 

textgenrer. Edwards (ibid.) påpekar att det är av stor betydelse hur den vuxne läser texten, hur 

läraren bjuder in eleverna till att delta och samtala kring bokgenrens innehåll, budskap, 

symboler och bilder. Edwards (ibid.) påpekar även att elever behöver både läsningen och 

boksamtalet om innehållet för att öka förutsättningen för att lärande ska kunna äga rum. 
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5. Reciprocal teaching (RT), Läsfixarna och En läsande klass 
 

Reciprocal teaching (RT) utvecklades under 1980-talet efter forskning kring vilka strategier 

expertläsare använder sig (Widmark, 2016). Fyra grundstrategier kunde urskiljas: 
 

- förmåga att förutspå 
 

- förmåga att kunna ställa frågor 
 

- förmåga att reda ut oklarheter 
 

- samt förmåga att sammanfatta det man läst 
 

Palincsar och Brown menade att när dessa fyra grundstrategier tränas på ett medvetet sätt 

resulterar det i ökad läsförståelse (ibid.). 

 

Läsfixarna är fyra karaktärer som Westlund, doktor i pedagogisk bedömning med inriktning 

på elevers läsförståelse, har utvecklat utifrån de fyra funna grundstrategierna i RT. De fyra 

karaktärerna som syftar till att lotsa eleven i texten och därigenom öka elevens läsförståelse 

är: 
 

Spågumman Julia, 

uppmanar till fundering över vad mottagaren tror texten kommer att behandla 

samt under läsningen vad mottagaren tror kommer att hända 
 

Frågeapan, 

uppmanar till frågor kring texten såsom vem, när, varför, hur 
 

Fröken Detektiv, 

uppmanar till utredning av det som är svårt att förstå, genom att slå upp ord eller 

genom egen reflektion eller gemensam reflektion 
 

Cowboy-Jim, 

uppmanar till sammanfattning av textens innehåll. 

 

Läromedlet ABC-klubben använder karaktärerna i Läsfixarna. 

 

En läsande klass uppkom efter att forskning och olika läsförståelsetester visat att 

läsförståelsen minskat drastiskt hos svenska skolbarn (Widmark, 2016). Syftet med En 

läsande klass-projektet var att medvetandegöra betydelsen av läsförståelse. 
 

Sverige har på ett decennium gått från världsledande till världsmedioker vad gäller läsförståelse. Analyser 

visar att det är samma elever som går ut nian utan fullständiga betyg som hade svag läsförståelse redan i 

fjärde klass, och antalet unga vuxna utan fullständig grundskoleutbildning ökar stadigt. En enormt stor del 

av befolkningen är på väg mot permanent utanförskap utan möjligheter att ta del av den demokratiska 

processen, med katastrofala följder för vårt samhälle som konsekvens. En läsande klass vill bryta den 

nedåtgående trenden, och bidra till en förbättrad läsförståelse bland våra barn och unga.  (ibid.) 

 

Projektet skulle ge lärare verktyg samt underlätta arbetet med läsförståelsestrategier och bidra 

till bättre läsförståelse hos svenska låg- och mellanstadieelever. En läsande klass utgår 

förutom från RT också från modellerna Transactional Strategies Instruction (TSI) och 

Questioning the Author (QtA) (ibid.). 
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TSI, är utvecklad och fungerar efter samma fyra grundstrategier som RT. TSI-modellen kallas 

för transaktionell ”då den bygger på två principer: utbyte av strategier mellan lärare och 

elever och utbyte av det meningsskapande som sker mellan lärare och elever ur texten” 

(ibid.). 

 

QtA, bygger på att läsaren kritiskt granskar texten och ställer frågor som ifrågasätter 

författarens auktoritet och textens innehåll. Syftet med detta är att medvetandegöra läsaren om 

författarens påverkan på innehåll och textens läslighet.  

 

En läsande klass skickades ut kostnadsfritt till samtliga låg- och mellanstadieskolor i landet 

på Världsbokdagen år 2014. Materialet, inklusive lärarhandledning, återfinns även i digital 

form på hemsidan till En läsande klass. En läsande klass har karaktärer liknande dem i 

Läsfixarna. Dock saknar En läsande klass Frågeapan och har istället en Reporter samt en 

Konstnär. 

 

Spågumman, 

uppmanar till fundering över vad mottagaren tror texten kommer att behandla 

samt under läsningen vad mottagaren tror kommer att hända 
 

Reportern, 

uppmanar till frågor på tre nivåer kring texten. Nivåerna är på raden – svaret står 

tydligt i texten, mellan raderna – mottagarens slutledningsförmåga ger svaret, 

bortom raderna – mottagaren använder text-till-själv-koppling eller text-till-text-

koppling. Reportern används inte enbart under mötet med texten, utan även efter. 
 

Konstnären, 

uppmanar till skapande av inre bilder av det mottagna 
 

Detektiven, 

uppmanar till utredning av det som är svårt att förstå, genom att slå upp ord eller 

genom egen reflektion eller gemensam reflektion 
 

Cowboy-Jim, 

uppmanar till sammanfattning av textens innehåll. 

 

6. Läsning på talets grund (LTG) 
 

Leimars (1978) observationer av barns väg till läsning ligger till grund för utvecklandet av 

Läsning på talets grund (LTG). LTG-metoden bygger till stor del på att eleven gradvis ska få 

en förståelse för vilka fonem bokstäverna motsvarar. Undervisningen inleds med att läraren 

visar en bokstav på en stencil som eleven sedan får spåra. Spårningen av bokstaven kan ske 

med hjälp av olika material, till exempel med pekfingret i sand, med ett blött finger på tavlan 

eller på bokstäver av sandpapper så kallade spårplattor.  Därefter får eleven rita en bild som 

föreställer en sak som börjar på den aktuella bokstaven.  Slutligen får eleven texta bokstaven 

på ett lösblad (ibid.). 
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Efterhand som arbetet fortgår blir eleven mer självständig i valet av bokstäver att träna. 

Arbetet fortskrider då genom att eleven redovisar för läraren vilken bokstav hen valt att arbeta 

med och läraren för in den valda bokstaven i ett protokoll (Ejeman & Larsson, 1982). 

Protokollet syftar till att synliggöra lärande och språkutveckling både för eleven och läraren. 

Enligt metoden ska läraren kontrollera elevernas bokstavskunskap kontinuerligt. Mellan 

lärarens kontroller fortsätter eleven att enskilt öva bokstäver som är sådana som eleven redan 

kan. 

 

Undervisningen som utgår från LTG-metoden, bygger på kommunikation och samtal som 

sedan bildar elevernas egna texter. Elevernas texter utvecklas genom vidare arbete på olika 

sätt och utgör läromedelsbasen för metoden.   

 

7. Att skriva sig till läsning (ASL) 
 

Att skriva sig till läsning (ASL) används framförallt som en skriv- och läsinlärningsmetod i de 

tidigare åren. Arne Trageton, som är norsk forskare, är metodens grundare. Hultin och 

Westman (2014) skriver att grundstenen i metoden är att skriv- och läsinlärningen sker med 

hjälp av lärplattor eller datorer. Metoden grundar sig på att eleverna lär sig läsa genom att 

skriva. 

 

I ett första skede får eleverna skapa texter fritt med hjälp av datorns tangenter. I denna så 

kallade tangentlek blir eleverna efterhand bekanta med de olika bokstäverna och så 

småningom även bokstävernas olika fonem. Genom skrivningen lär eleverna sig att bokstav 

och ljud hör ihop och eleverna uppmärksammas efter tid på att ord skapats och kan återfinnas 

i de bokstavskombinationer de skrivit ned under tangentleken. Efterhand som elevernas 

förmågor utvecklas uppmuntras deras försök att med hjälp av kunskapen om bokstävernas 

fonem bilda ord och meningar och så småningom, hela berättelser. De texter som eleverna 

producerar används för att lästräna (ibid.) 

 

Hultin och Westman (ibid.) instruerar att ett ASL-klassrum behöver vara utrustat med datorer 

(eller lärplattor) som bör vara nätverkskopplade och innehålla olika specialprogram. Gärna 

specialprogram som innefattar talsyntes, ordbehandlingsprogram och lekfulla 

stavningsprogram. Enligt Hultin och Westman (ibid.) är det även önskvärt att ett ASL-

klassrum innehåller interaktiva skrivtavlor och projektor. 

 

Vidare påpekar Hultin och Westman (ibid.) vikten av att ha en levande kommunikation runt 

de elevproducerade texterna som en viktig del av ASL-metoden. Även Forsberg och Lövgren 

(2013) lyfter viktiga ståndpunkter att ta i beaktning vid ASL-metoden. De påpekar bland 

annat att ASL-metoden inte passar alla elever varför lärarna har stort ansvar i att vara lyhörda 

för elevernas behov så att eleverna ska få erhålla känslan av att lyckas i sin läsinlärning.  
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8. Greppa språket 
 

Greppa språket är ett arbetsmaterial skapat av Skolverket. Skolverket sammanfattar i Greppa 

språket åtta punkter som gynnar flerspråkiga elevers lärande i olika ämnen, 
 

- läraren betonar betydelsen av läsning och skrivande 
 

- läraren belyser vikten av muntlig framställning, lyssnande och visualiseringar 
 

- läraren betonar vikten av tankemässigt krävande uppgifter 
 

- läraren känner till och kan analysera språket i sitt ämne  

 

- läraren fokuserar på en medveten utveckling av ordförrådet i ämnet 
 

- läraren förstår vilka texter som är ämnestypiska och vad som kännetecknar dem 
 

- läraren undervisar om vad som utmärker olika texter i ämnet och också om olika 

lärandestrategier, och använder olika typer av formativ bedömning av elevernas 

prestationer 
 

- läraren skapar en elevcentrerad klassrumsmiljö (Skolverket, 2012:12–13) 
 

 

9. Maketemetoden 
 

Maketemetoden syftar till att skapa förutsättning för att kunskapskraven i ämnet svenska ska 

uppnås. Övningarna är korta, väl avgränsade, tydligt presenterade samt individualiserade 

vilket skapar förutsättningar för att varje elev ska veta vad som förväntas (Grönte, 2011). 

Genom maketemetoden tränas elevers författarförmåga genom belysning av hur berättelser i 

text och film är uppbyggd. 
 

Dramaturgin är berättandets grammatik och förklarar hur vi kan nå fram med vårt budskap genom en 

berättelse. […] För den naturbegåvade berättaren är dramaturgins logiska system en omedveten 

självklarhet på samma sätt som strukturen är i vårt modersmål, där formläran och meningsbyggnaden 

upplevs så naturlig att den bli besvärlig att förklara. Dramaturgins grundläggande regler blir som en karta 

att orientera efter, där bilden av verkligheten lockar och skärper sinnena och leder oss in på ny otrampad 

mark. Dramaturgin öppnar dörren till den berättarförmåga som redan finns inom varje människa, den 

talang som väntar på att släppas ut i det fria. Hur får vi barn och ungdomar att vilja berätta och skriva? 

Kanske genom att visa hur man gör! (ibid:11) 

 

Pennvässaren, författad av Grönte, är ett läromedel baserat på Makete-metoden. 

 

10. Storyline 
 

Storyline är en undervisningsmetod utvecklad av Bell under mitten av 1960-talet. Bells syfte 

med Storyline var att hitta en undervisningsform som var anpassad efter befintliga läroplaner. 

Grundtanken med Storyline är att integrera flera ämnen med varandra och metoden 

introducerades i Sverige i mitten av 1990-talet och anpassades till de svenska läroplaner som 

var aktuella då (Falkenberg & Håkansson, 2004). 
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Storyline bygger på tematisk undervisning där eleverna blir överraskade med en händelse vid 

varje temastart. Genom denna händelse ska elevernas nyfikenhet väckas (ibid.). Eleverna blir 

under arbetet reportrar som letar information i ämnet till sina texter. För att få information 

inleds ett omfattande researcharbete där varje elev tilldelas en karaktär. Den utvalda 

karaktären ges självvalda egenskaper och en egen personlighet (ibid.). Storyline bygger 

således på ett samspel med andra. 

 

Metoden är elevaktiv då den genomsyras av mycket kreativt arbete. Falkenberg och 

Håkansson (ibid.) liknar denna undervisningsmetod med leken eftersom metoden till stor del 

bygger på elevens uppfinningsrikedom samt inbjuder eleven att påverka sin lärprocess. De 

påtalar att det är processen som är det viktiga och styr undervisningen, inte resultatet.  

 

11. LäsUtvecklingsSchema (LUS) 
 

LäsUtvecklingsSchema (LUS) skapades som en resurs för förskole- och grundskolepersonal 

att följa och stödja eleverna i deras läsutveckling. LUS har sin bakgrund i ett 

utvecklingsprojekt vid namn Utvecklingspsykologisk granskning av läsning och läsinlärandet 

(ULL), som pågick år 1977-1981 och finansierades av Skolöverstyrelsen. LUS utgavs första 

gången år 1983 och hette En bok om läsutveckling. En ny reviderad upplaga används idag för 

att följa elevers läsförståelse: Nya Lusboken, en bok om läsutveckling (Allard, Rudqvist och 

Sundblad, 2003).  

 

Enligt Skolverkets hemsida är syftet med LUS följande: 
 

Syftet med LUS är att läraren ska ha koll på var i sin utveckling en elev befinner sig, så att all 

undervisning och all pedagogisk verksamhet kan utgå från var gruppen befinner sig. Vidare ska läraren ha 

koll på att ingen elev kommer på efterkälken. Läraren ska snabbt sätta in åtgärder om någon elev inte har 

kommit så långt i sin läsutveckling som den borde ha gjort för att hålla sin självkänsla intakt. På så sätt är 

risken minimal att någon elev lämnar skolan utan att kunna läsa tillräckligt bra för att kunna genomföra 

sina fortsatta studier.  (Skolverket, 2009).    

 

12. Nya Språket lyfter 
 

Nya Språket lyfter ger lärare ett stöd vid bedömning i ämnet svenska för årskurs 1–6. 

Materialet skapar en länk i ”kedjan av styrdokument med kursplaner och kommentarsmaterial 

samt prov- och bedömningsmaterial med nationella prov i årskurs 3, 6 och 9. Den första delen 

är en lärarhandledning (Skolverket 2012a), vilken består av forskning kring läs- och 

skrivutveckling. Den innehåller även en utförlig genomgång av olika observationspunkter, 

som behandlar samtliga delar av den svenska kursplanen. Nya Språket lyfter ger lärare och 

elever redskap för progressionen i elevens språkutveckling, med särskild tonvikt på elevernas 

läsutveckling. 

 

Materialet koncentreras i huvudsak på barnets läsutveckling, men även skrivningen får plats 

då de båda delarna läsning och skrivning hör ihop. Materialet har en tillhörande 

studiehandledning som kan användas i olika lärargrupper. Handledningen är skapad i syfte 
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”att vara en ingång till och fördjupning av materialet, samt ett underlag för diskussioner om 

innehåll och arbetssätt i en undervisning som stödjer elevens språkliga utveckling” 

(ibid.). Lärarhandledningen till Nya Språket lyfter ”består av en vetenskaplig bakgrund och ett 

underlag för observationer” (Skolverket, 2012a:7). Underlaget för observationerna är indelat i 

de fyra områdena; tala, samtala, läsa och skriva. Lärarhandledningens sista sidor innehåller en 

lärarmatris som ska underlätta lärarens observationsanteckningar och markeringar av varje 

elevs utveckling från årskurs 1–6. Den innehåller även en översiktsmatris som läraren kan 

använda för att se hela gruppens utveckling. Observationsschemat s användningsområde är 

även till underlag till utvecklingssamtal mellan lärare och förälder och synliggörs i även 

elevens individuella utvecklingsplan (IUP) (ibid.). 

 

13. Genrepedagogik och cirkelmodellen 
 

Johansson och Sandell Ring (ibid.) skriver att fördelen med genrepedagogiken enligt 

genrepedagoger är att elevernas förmåga att lära sig språket och lära sig fakta med hjälp av 

språket underlättas om eleverna är medvetna om hur språket fungerar i olika sammanhang. 

 

Genrepedagoger menar att en medveten kunskap om hur språket fungerar i olika sammanhang underlättar 

för eleverna att lära sig språket och att lära på språket. För att kunna samtala om språk behövs ett 

gemensamt språk, ett så kallat metaspråk som är bekant både för lärare och elever. Detta språk byggs upp 

stegvis genom att läraren visar på olika mönster i text vid läsning och skrivning. Mönstren lärs i ett 

sammanhang, en kontext.  (Johansson & Sandell Ring, 2012:26) 

 

Axelsson (2006) presenterar cirkelmodellen som grundades på Hallidays och Painters skilda 

forskningar om barns förstaspråksutveckling och knyter an till Vygotskijs tankar om den 

vuxnes betydelse för barns språk- och kunskapsutveckling. Cirkelmodellens grundpelare är att 

ny kunskap bör kopplas till befintlig kunskap för att den nya kunskapen ska erövras. 

Arbetssättet i cirkelmodellen är därför att undervisningen ska bygga på elevens förförståelse, 

medan kunskapen utvecklas i dialog mellan lärare och elev. Det krävs därför av läraren att 

denne inventerar den kunskap som eleven redan innehar och på så vis skapas en djupare 

kunskap genom interaktionen av ny och gammal kunskap och mellan individer. Axelsson 

(2006) förklarar kortfattat hur cirkelmodellen kan användas vid undervisning om en 

textgenrer i följande fyra steg, 

 

1. Uppbyggande och konstruerande av kunskap inom området. 

I detta skede undersöker läraren och eleverna vilka kunskaper som redan finns inom 

området. Elevernas förkunskaper nedtecknas till exempel med hjälp av gemensam 

tankekarta. 

 

2. Dekonstruktion och reflektion av ett konkret exempel. 

I detta steg studerar eleverna texter inom vald genre för att få goda exempel. I detta steg 

har eleverna fått förförståelse för den behandlade genren, både språkligt och 

innehållsmässigt. I steg två får eleverna tillgång till läsning av texter från den valda 

genren. Tillsammans undersöker man på vilket sätt texterna är uppbyggda och vad som 

konkret är igenkännande för denna typ av genre. I detta steg väljer läraren vilken text 



 

63 

 

som ska vara grunden för den gemensamt producerade texten i steg 3. ”I den här fasen 

introduceras också metaspråkliga begrepp [språk att prata om språk]” (Axelsson, 

2006:12). 

 

3. Diskussion och framarbetande av en gemensam text utifrån vald textgenre samt skriva 

en gemensam text. 

I detta steg skrivs en gemensam text i den genre som man arbetat med. Samtliga av 

gruppens individer är delaktiga i skapandet av formuleringar. I detta steg diskuteras 

textgenrens struktur, ordval, ordföljd och meningsuppbyggnad. I detta moment måste 

läraren hjälpa eleverna med att ställa utvecklande och reflekterande frågor för att 

inbjuda gruppen till samspel och visande av sitt kunnande i ämnet. Läraren är alltid den 

som synligt antecknar de formuleringar som gruppen valt till sin text. På så sätt kan 

eleverna fokusera sig på textens utformning och innehåll och få ytterligare förståelse för 

genrens uppbyggnad och språkliga innehåll. Frågorna som läraren ställer hjälper 

eleverna att producera en individuell text i steg fyra. I detta steg äger en 

medvetandehöjning rum då eleverna och läraren diskuterar vad som är skillnad mellan 

talat och skrivet språk (detta är även kärnan i genrepedagogikens arbetssätt). Den 

gemensamma texten kopieras till varje enskild elev som underlag för steg fyra. 

 

4. Konstruerande av en självständig text, liknande den gemensamma. 

I detta steg har eleverna de kunskaper och självförtroende som behövs för att kunna 

skapa en egen text. De kan ta hjälp av tankekartor, tidigare lästa texter samt den nyligen 

producerade gemensamma texten. Eleverna kan här välja att arbeta parvis. Oavsett om 

de arbetar parvis eller individuellt så bygger modellen på att eleverna hjälper varandra i 

textbearbetningen innan texten visas i det offentliga rummet (exempelvis skolvägg). 

Axelsson (2006) förklarar att i cirkelmodellens steg finns några steg som ger mer 

utrymme att tillsammans kunna tydliggöra textgenrer. Vid dessa steg ges eleverna 

nödvändiga kunskaper för att i ett senare skede själva kunna skapa liknande texter inom 

vald genre. Cirkelmodellen ger lärare och elever möjlighet att koncentrera sig på det 

steg som behöver mest övning, vilket skapar möjlighet till ett flexibelt arbetssätt. 


