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Sammandrag 

Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare på en högstadieskola i 

Västra Götalands län i Sverige arbetar på ett språk- och kunskapsutvecklande 

sätt. Två mer specifika frågeställningar är: 1. Hur arbetar lärare på ett språk- 

och kunskapsutvecklande sätt? 2. Vilka hjälpmedel använder lärare för att kon-

textualisera undervisningen? I studien har en kvalitativ metod använts, där fyra 

lärare har intervjuats och observerats. Resultatet av observationerna och inter-

vjuerna ger svar på det övergripande syftet. Det sätt på vilket lärarna arbetar på 

i fråga om ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt varierar i utifrån den 

språkinriktade undervisningens tre grundprinciper: kontext, interaktion och 

språklig stöttning. Det beror även på var läraren vill att eleverna ska befinna sig 

enligt Cummins fyrfältsmodell, som visualiserar och illustrerar den kontextuella 

och kognitiva dimensionen av lärande som grund. Det framgick även att det 

hjälpmedel som lärarna främst använder för att kontextualisera undervisningen 

är datorn och Google Classroom. Slutsatsen är att lärare 3 gav minst kontext, 

interaktion och språklig stöttning i undervisningen medan lärare 1, 2 och 4 upp-

fyllde mer punkter enligt ett observationsschema. 

 

Nyckelord: Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, observation, intervju. 
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1 Inledning 

Åtgärder behövs för att klara upp den ökande ojämlikheten enligt Organisat-

ionen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) senaste rapport om 

svenska skolan (OECD 2019). Kritik mot den svenska skolans utveckling mot 

mer ojämlikhet har återkommit i ett flertal OECD-rapporter de senaste åren. 

OECD konstaterar att Sverige har en stabil ekonomi men pekar också på beho-

vet av minskade klyftor i skolan för att öka skolresultaten (ibid.). 

 

Utgångspunkten för den här studien är debatten som sändes av TV4 den 1 

april i år, och som är aktuell i allra högsta grad idag. Debatten tar upp proble-

met om att segregationen i svensk skola fortsätter att öka, trots att skollagen 

slår fast att skolan ska vara likvärdig. Svante Tideman, vice ordförande för Lä-

rarnas Riksförbund, håller med om kritiken och utbildningsminister Anna Ek-

ström kommenterar på Facetime. 

 

Det kan tyckas komiskt och paradoxalt att debatten sändes just den 1 april. För 

även om debatten om skolan idag kan tyckas vara ett skämt och att inget hän-

der, är det väl samtidigt så att de flesta folk i Sverige känner att det är allvar 

nu. Den svenska skolan måste bli bättre. Den svenska skolan måste bli bra. 

Den svenska skolan kan bli bra. Det står i skollagen att utbildningen i svensk 

skola ska vara likvärdig (SFS 2010:800). Nu riktas skarp kritik i en OECD rap-

port, som också ligger bakom PISA undersökningen. Tideman som är vice ord-

förande för Lärarnas Riksförbund menar att vi inte har en likvärdig skola i 

Sverige idag (”Svenska skolan är mer och mer olikvärdig” – skarp kritik från 

OECD 2019). OECD rapporten bekräftar det många har vetat länge: att den 

svenska skolan är mer och mer olikvärdig. Detta trots att det står i skollagen 

att utbildningen i svensk skola ska vara likvärdig (SFS 2010:800). En likvärdig 

skola är inte en skola där en grupp elever blir sämre och en annan grupp ele-

ver blir bättre. Vi måste försöka se till att alla elever i Sverige får en bra utbild-

ning. Vi hade glädjande nog en uppgång enligt den senaste undersökningen av 

Programme for International Student Assessment (PISA) 2015, men dessvärre 

visar den också att likvärdigheten tyvärr minskar och det är ett bekymmer då 

det står i skollagen att skolan ska vara likvärdig. PISA är en internationell kun-

skapsmätning med syfte att utvärdera och jämföra kvalitén hos olika länders 

skolsystem genom att testa 15-åringar som är på väg att avsluta den obligato-

riska grundskolan (OECD 2019). Vart tredje år testas elever som är 15 år från 

hela världen i läsning, matte och naturvetenskapliga ämnen. Syftet med tes-

terna är att se hur väl eleverna klarar kärnämnen för att förbereda dem på 

verklighetsbaserade situationer i vuxenvärlden. Förhoppningsvis kan den sen-

aste OECD rapportens slutsatser leda till en konstruktiv diskussion om hur vi 
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kan skapa en likvärdig och jämlik skola när det gäller alla elevers kunskaper. 

Men detta ställer nya krav på undervisningen.  

 

Hajer & Meestringa verkar både ha förklaringen till varför den svenska skolan 

är mer och mer olikvärdig, och lösningen. Lindberg skriver att anledningen till 

varför den svenska skolan inte är sig lik är för att dagens klassrum präglas av 

elever som har annan språklig och kulturell bakgrund än just svensk (Lindberg 

i Hajer & Meestringa 2014:8-9). Lindberg skriver att det inte är någon överdrift 

att säga att språket är nyckeln till framgång (ibid.) Mer specifikt erbjuder Hajer 

& Meestringa en rad konkreta och praktiska exempel på språk- och kunskaps-

utvecklande arbete i skolans alla ämnen som kan vara till hjälp i ett klassrum 

med mångfald. Ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt uppskattas av 

många lärare i skolan, inte minst för den möjlighet det ger för en likvärdig ut-

bildning (ibid.) Att använda språket som verktyg för lärande och kommunikat-

ion gynnar alla elever, men speciellt de elever som inte behärskar det svenska 

språket fullt ut eller som ännu inte har fått chansen att lära sig det mer for-

mella skolspråket. För att kunna utvecklas kunskapsmässigt krävs det att ele-

ven kan tala, skriva och läsa. Därför är språket centralt för att eleven ska lyckas 

i skolan. Det är också därför alla lärares ansvar att vara språklärare eftersom 

man måste se förmågorna i varje ämne ur ett språkutvecklingsperspektiv lika 

mycket som man måste se till att ämneskunskapen (Nygård Larsson 2013:580). 

 

Jag upplever dock att inte alla lärare är medvetna om, eller vet hur de ska an-

vända sig av ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i praktiken. Därför 

är det intressant att undersöka om och hur lärare arbetar på ett språk- och kun-

skapsutvecklande sätt. Min förhoppning är att jag ska kunna tillämpa det jag lär 

mig om begreppet i fråga. 

2 Syfte och frågeställningar 

Utifrån föregående kapitel är det övergripande syftet att ta reda på hur fyra lä-

rare på en högstadieskola arbetar på ett språk- och kunskapsutvecklande sätt. 

För att undersöka detta har jag genomfört en kvalitativ fallstudie med obser-

vationer och intervjuer av lärare.  

 

Utifrån syftet har jag kommit fram till två mer specifika frågeställningar: 

 

1. Hur arbetar lärare på ett språk- och kunskapsutvecklande sätt?  

2. Vilka hjälpmedel använder lärare för att kontextualisera undervis-

ningen?  
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3 Bakgrund 

I detta kapitel redogörs för begreppen genrepedagogiken, genre och meta-

språk, men även ett sociokulturellt perspektiv på lärande, vad man kan när 

man kan ett språk, skillnaden mellan vardagsspråk och skolspråk, ett språk 

och kunskapsutvecklande arbetssätt per se, i förhållande till skolans styrdoku-

ment och hur det fungerar i praktiken och förutsättningar i klassrummet. 

3.1 Genrepedagogiken 

Genrepedagogiken är en modell som grundar sig bland annat på på Vygotskijs 

sociokulturella perspektiv, som redogörs för nedan, Hallidays teori om språk 

och kontext samt Martin och Rotherys cirkelmodell enligt Johansson och San-

dell Ring (Johansson & Sandell Ring 2010:25–28). Modellen anses utveckla 

både elevens språk och kunskap. Genrepedagogiken har sin utgångspunkt i ett 

språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt som syftar till att utveckla elevers 

skolspråk och vardagsspråk i skolans alla ämnen. Fokus ligger på att göra ele-

ver medvetna om olika texters syften, olika strukturer och språkliga drag och 

hur man kommunicerar i dem genom explicit undervisning. 

 

I denna studie kommer jag att fokusera på Vygotskijs sociokulturella teori om 

lärande eftersom jag finner den lämpligast. Jag kommer inte redogöra för eller 

använda mig av Hallidays teori om språk och kontext, inte heller Martin och 

Rotherys cirkelmodell. 

3.1.1 Ett sociokulturellt perspektiv på lärande 

Den här studien baseras på ett sociokulturellt perspektiv på lärande och 

Vygotskijs idé om skillnaden i utvecklingen av vardagliga respektive veten-

skapliga begrepp, kombinerad med idén om the Zone of Proximal Development 

(ZPD), den proximala utvecklingszonen eller den närmaste utvecklingszonen (se ruta 

3 i figur 1 nedan) (Gibbons 2013b:36-37). Mer specifikt baseras studien på en 

modell som betonar vikten av samarbete mellan individer vid ett språk- och 

kunskapsutvecklande arbetssätt, samspelet mellan lärare och elev och de ak-

tiva roller som de båda har i lärandet. I linje med Gibbons har jag använt två 

faktorer när det gäller ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt: lärande 

genom samarbete och stöttning (Gibbons 2013b:36). 
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3.1.1.1 Lärande genom samarbete  

Lärarens roll kan ses ur ett sociokulturellt perspektiv enligt Vygotskij vilket in-

nebär ett lärande genom samarbete där lärarens och elevens roll är beroende av 

varandra (Gibbons 2013b:36-37). Hållbarheten med den sociokulturella teorin 

är enligt Hägerfelth att det är den teori som tydligast fokuserar på betydelsen 

av utmaningar för eleven enligt Vygotskijs teori (Hägerfelth 2011:21, 36, 46, 

126). Vygotskij menar att elevens positiva utveckling i skolan hänger ihop med 

förmågan att behärska språket: 

 
Ett barns intellektuella utveckling löper parallellt med dess förmåga att be-

härska det sociala medlet för att tänka, nämligen språket.  

(Vygotskij 1986 i Hajer & Meestringa 2014:43). 

 

Enligt Hägerfelths tolkning av Vygotskij är den proximala utvecklingszonen den 

viktigaste punkten i hans teori (Hägerfelth 2011:46). Det är i skillnaden (zonen) 

mellan vad en elev kan idag och vad den ska lära sig som lärandet uppstår. I 

undervisningen kan man som lärare tillämpa Vygotskijs teori om den närm-

aste proximala utvecklingszonen som ett redskap för att förstå utveckling på. 

Utvecklingszonen får en väldigt specifik betydelse hos Vygotskij i förhållandet 

mellan lärare och elev. Det gäller som lärare att se elevens behov, vad eleven 

behöver hjälp med. Skillnaden mellan vad eleven kan idag och vad den ska 

lära sig får inte vara för stor. Hägerfelth lyfter fram att det inte handlar om vad 

eleven redan kan utan vilka möjligheter eleven har för att klara av det nya med 

hjälp och stöd av någon som kan mer (ibid.). Ett exempel på hur man kan ar-

beta utifrån Vygotskijs närmaste proximala utvecklingszon är att eleven kan 

någonting och får en uppgift och då klarar eleven den med lite hjälp av lära-

ren. Det spelar alltså ingen roll hur lite eleven kan eftersom det lilla den lär sig 

extra räknas som ett framsteg. Ser läraren elevens små framsteg blir eleven 

sannolikt motiverad att lära sig mer. 

 

Man kan också tänka sig att zonen med skolspråket och frustrationszonen en-

ligt figur 1 nedan kan likställas med den proximala utvecklingszonen eftersom 

det är dit eleven ska nå och det är där eleven utvecklas. 

3.1.2 Genre 

Gibbons skriver att definitionen av begreppet genre är bred eftersom uttrycket 

omfattar vitt skilda företeelser som tv-nyheter, ett skämt, eller en instruktion: 

till exempel ett recept (Gibbons 2013b:94–95). Varje genre har ett specifikt syfte, 

en övergripande struktur och specifika språkliga drag. En genre återspeglar 

kultur(er) och det gäller att kunna knäcka den kulturella koden för att förstå 

och använda språket på rätt sätt i det specifika sammanhanget (ibid.).  
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3.1.3 Metaspråk 

Vidare menar Gibbons att genom att arbeta med genrebaserad skrivundervis-

ning så utvecklas samtidigt ett så kallat metaspråk i klassrummet (Gibbons 

2013b:108). Ett metaspråk är ett språk som man använder för att tala om språk 

(ibid.). Exempelvis uttryck som sammanlänkade ord, tempus och struktur gör 

det lättare för eleverna att samtala om en aktuell genre.  

3.2 Vad kan man när man kan ett språk? 

Hajer & Meestringa skriver om hur språkfärdighet i skolan har många kompo-

nenter. I det här sammanhanget lyfts fyra aspekter av språkfärdighet fram 

vilka är: form, funktion, innehåll och strategi. Behärskar man dessa kan man säga 

att man kan ett språk (Hajer & Meestringa 2014:32-33). 

 

Den första aspekten, form, handlar om ljud, ord och meningar. Exempel i sko-

lan är: svåra ord, stavning och komplex syntax. 

 

Den andra aspekten, funktion, handlar om anpassning av språket till situat-

ionen. Exempel i skolan är: lärarinteraktion och fråga-svar-återkoppling. 

 

Aspekt tre, innehåll, handlar om ordens betydelse i en kontext. Exempel i sko-

lan är: ämnesord, vad betyder ordet i detta sammanhang. 

 

Den fjärde aspekten, strategi, handlar om att styra hur och när man pratar och 

läser m.m. Exempel i skolan är: urskilja det viktigaste, be om förklaringar, hur 

man antecknar, hur man läser noga osv. 

3.3 Vardagsspråk och skolspråk 

Den grundläggande utmaningen för ett språk- och kunskapsutvecklande ar-

betssätt är enligt Hajer & Meestringa att skolspråket skiljer sig från vardags-

språket (Hajer & Meestringa 2014:12-13). Skolspråket behöver tränas upp ef-

tersom det inte är lika bekant och välanvänt som vardagsspråket. Det kan vara 

extra svårt att träna upp skolspråket är för den elev som har ett annat första-

språk. Lösningen verkar vara en aktiv fokusering på skolspråk och ämnes-

språk (Hajer & Meestringa 2014:8). 

 

Enligt Hajer & Meestringa är det typiskt för skolspråk med komplex syntax, 

svåra ordformer och långa, sammansatta ord, exempelvis: Innan metalldelarna 

kan lödas ihop med varandra måste de rengöras ordentligt. Vardagsspråket, å andra 

sidan, har en enkel meningsbyggnad, exempelvis: Först gör du det här, sen gör 

du det där (Hajer & Meestringa 2014:34). 
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Vidare menar Hajer & Meestringa att skolspråket ställer vissa krav på oss som 

lärare (Hajer & Meestringa 2014:34-37). Varje lärare måste analysera sitt ämnes 

språkliga krav och veta hur språkutveckling går till, exempelvis ord och be-

grepp. Varje lärare måste explicit visa eleverna ämnets specifika språk. Exem-

pelvis måste läraren veta vilka texttyper som eleverna möter, vilka texttyper 

som eleverna förväntas producera och vilket syfte, vilken struktur och vilka 

språkliga drag som kännetecknar de olika texttyperna. Vidare måste varje lä-

rare explicit visa ämnets specifika språk och krav. Exempelvis prata om skill-

naden mellan vardagsspråk och skolspråk.  

 

Språkfärdigheten som de olika formerna, vardags- och skolspråk kräver, kan 

beskrivas med två begrepp myntade av Cummins (Cummins 1779 och 2003 i 

Hajer & Meestringa 2014:35): 

  

 Daglig/vardaglig allmän språkfärdighet 

 Kognitiv abstrakt eller akademisk språkfärdighet 

 

Vidare skriver Hajer & Meestringa om några viktiga skillnader mellan var-

dagsspråk och skolspråk. Det finns ingen absolut gräns mellan de två språken 

utan det handlar mer om subtila gradskillnader som kan illustreras i tre olika 

dimensioner: 

 

1. Kontextuellt stöd  

2. Kognitiv komplexitet 

3. Krav på skriftspråksanvändning (Hajer & Meestringa 2014:35-37). 

 

1. Kontextuellt stöd är något som oftast är störst hemma i vardagen (se ruta 1 i 

figur 1 nedan) och mindre i skolan (se ruta 4 i figur 1 nedan) eftersom samta-

lets kontext är påtaglig och tydlig för de som pratar (Hajer & Meestringa 

2014:35-37). Exempelvis finns inte samma möjligheter att samtala sig till förstå-

else i skolan som hemma eftersom kunskapsöverföringen handlar om mer ab-

strakta områden, exempelvis kemiska reaktioner, kulturlandskap, värmetrans-

port, notsystemet inom musiken, textuppbyggnad vilket innebär att eleverna 

får få eller inga ledtrådar till innehållet. Hemma (se ruta 1 i figur 1 nedan) kan 

man dela med sig av sina erfarenheter och upplevelser på ett helt annat sätt än 

i skolan (se ruta 4 i figur 1 nedan).  

 

2. Kognitiv komplexitet beskriver skolspråket (se ruta 4 i figur 1 nedan) mer in-

gående och belyser hur skolspråket kännetecknas av ett antal faktorer (Hajer & 

Meestringa 2014:35-38). Exempelvis ämnesspecifika begrepp, tankeoperat-
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ioner, relationsord och kombinationen av handlingar. Exempel på ämnesspeci-

fika begrepp är: ta ut subjekten i satsen, namnge matsmältningssafterna och vilka 

näringsämnen de hjälper blodet att ta upp, att förstå byggnaders och musikstilars kän-

netecken, historiska perioder och länders inbördes politiska relationer. Tankeoperat-

ionerna som krävs i specifika ämnen i skolan innebär ytterligare en svårighet 

för eleverna eftersom de själva måste lära sig lösryckta begrepp, klassificera, 

inordna och skapa logiska relationer, förklara och dra slutsatser (ibid.) Vidare 

innebär skolspråket att eleverna ska förstå relationsord som således, därigenom 

och huruvida i diverse texter vilka kan vara svåra att förstå. Slutligen, den sista 

svårigheten som eleverna möter i skolspråket är kombinationen av handlingar. 

Exempelvis kan eleverna behöva lyssna på lärarens genomgång samtidigt som 

de ska koppla det dem hör till en text, anteckna och kunna formulera frågor.  

 

3. Krav på skriftspråksanvändning innebär att skrivna texter utgör elevernas vik-

tigaste informationskälla i skolan (Hajer & Meestringa 2014:35-38). I vardagsli-

vet är dock skrivna texter mindre viktiga eftersom man kan vända sig till fa-

miljemedlemmar, vänner och bekanta för att få den information man behöver.  

 

Sammanfattningsvis skiljer sig skolans språkbruk från det vardagliga språk-

bruket i att det ger mindre kontextuellt stöd, har en högre grad av kognitiv 

komplexitet och har ett krav på skriftspråksanvändning. 

 

Cummins fyrfältsmodell med Lindbergs tillägg, visualiserar och illustrerar 

ovanstående resonemang genom att den beskriver den kontextuella och kogni-

tiva dimensionen av lärande som grund (Hajer & Meestringa 2014:45). Lind-

berg har lagt till benämningar på de olika klassrumsklimat som skapas när 

man arbetar med i Cummins fyra fält: trygghetszon (se ruta 1 i figur 1 nedan), 

lärande- och utvecklingszon (ruta 3 i figur 1 nedan), frustrationszon (se ruta 4 i fi-

gur 1 nedan) och uttråkningszon.(se ruta 2 i figur 1 nedan). 
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I den här studien har jag valt att fritt sammanställa Cummins fyrfältsmodell 

med Lindbergs tillägg i följande figur 1: 

 

Hög kognitiv utmaning/höga kognitiva krav 

 

 

3 

Kognitivt krävande, mycket kontext 

Lärande- och utvecklingszon  

(Vygotskijs närmaste  

utvecklingszonen=Träna här) 

 

 

 

 

 

 

4 

Kognitivt krävande, lite kontext 

Frustrationszon 

Skolspråk  

(Hit ska eleverna nå) 

 

 

 

 

Hög stöttning/ 

mycket kontextuellt stöd 

 

1 

Kognitivt enkel, mycket kontext 

Trygghetszon 

Vardagsspråk 

(Här börjar eleverna, dock inte alla 

elever) 

 

 

 

   Låg stöttning/ 

lite kontextuellt stöd 

 

2 

Kognitivt enkel, lite kontext 

Uttråkningszon  

(Bör undvikas) 

Låg kognitiv utmaning/låga kognitiva krav 

 

Figur 1. Undervisningens och lärandets fyra zoner visualiserats i Cummins fyr-

fältsmodell (fritt efter Hajer & Meestringa 2014:45). 

 

1. Trygghetszonen i det första fältet är kognitivt enkel med mycket kontext. Här 

får eleven mycket kognitivt stöd som exempelvis skriva av ett recept under en 

hemkunskapslektion medan läraren bakar en nötkaka (Hajer & Meestringa 

2014:46). Eleven skapar förståelse för hur man bakar en kaka med hjälp av lära-

rens demonstration. Eleven kan sedan gå igenom receptet och förklara varför 

de olika ingredienserna är viktiga för att få till en lyckad nötkaka. Lärarens fär-

diga kaka underlättar när eleven ska koppla ihop sambanden. 

 

2. Uttråkningszonen i det andra fältet är kognitivt enkel med lite kontext (Hajer 

& Meestringa 2014:46). Om eleverna verkar tycka att skolans aktiviteter är för 

svåra har läraren två möjligheter: sänka kraven och hamna i uttråkningszonen 

eller tillföra mer kontext stöttning.    
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3. Lärande- och utvecklingszonen i det tredje fältet är kognitivt krävande med 

mycket kontext (Hajer & Meestringa 2014:46). Exempelvis en genomgång av 

vattnets kretslopp går egentligen ut på att visa en lång rad samband mellan or-

sak och verkan. En sådan genomgång blir tydligare om sambanden visas visu-

ellt vilket är ett exempel på det arbete som sker i lärande- och utvecklingszo-

nen. 

 

4. Frustrationszonen i det fjärde fältet är kognitivt krävande med lite kontext där 

många av skolans aktiviteter utspelar sig främst när läraren inte ger så mycket 

stöttning längre (Hajer & Meestringa 2014:46). Aktiviteterna i vardagen är ofta 

mycket kontextrika och mindre kognitivt krävande eftersom de kan utföras på 

rutin utan någon utförlig förklaring.  

 

Läraren kan röra sig mellan fält 1, 3 och 4 genom att ge eleverna stöttning ele-

verna och på så sätt utvidga kontexten (Hajer & Meestringa 2014:47). Fält 2 bör 

dock undvikas. Exempel på hur man som lärare kan utvidga kontexten är: 

 

 Lära på ett naturligt sätt, genom att göra erfarenheter 

 Jämföra läromedlens formuleringar med vardagsspråkets  

 Använda föremål och bilder 

 Ge många vardagliga exempel 

 Aktivera elevernas förkunskaper och låta dem själva formulera frågor 

 Göra innehållet personligt 

 Organisera lekfulla aktiviteter 

 Använda berättelser 

 Arbeta med nyckelscheman 

 

Exempel på en hög kognitiv nivå i fält 3 och 4 enligt figur 1 är: abstraktioner, 

klassificeringar, logiska relationer, förklaringar, slutsatser och kombinationer 

av handlingar (Hajer & Meestringa 2014:46). 

 

Hög kognitiv nivå kräver stöttning. Enligt Hajer & Meestringa ger stöttning 

eleverna en möjlighet att arbeta på en högre kognitiv nivå (Hajer & Meestringa 

2014:59). Som lärare kan man ha höga förväntningar vilket eventuellt kan ge 

effekten av bättre resultat. Det kallas Pygmalioneffekten vilket innebär att lära-

ren tycks på ett omedvetet plan få bättre resultat från elever de har höga för-

väntningar på (ibid.). 

 

I samma linje skriver Löthagen, Lundenmark & Modigh vidare att det är vik-

tigt att elevernas uppgifter i skolan, förutom att ha en hög kognitiv utmaning, 
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också ger dem en känsla av att de kan klara uppgifterna (Löthagen, Lunden-

mark & Modigh 2012:59-62). Det är viktigt för elevernas tilltro till sin egen för-

måga vilket eventuellt innebär att man inte ska ha för höga förväntningar. 

3.4 Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt 

Referenser och rekommenderad litteratur inom forskningsområdet språk- och 

kunskapsutvecklande arbetssätt är: Pauline Gibbons, Maaike Hajer, Theun Me-

estringa, Tua Abrahamsson, Pirkko Bergman, Anniqa Sandell Ring, Britt Jo-

hanson, David Rose, J.R. Martin och Annika Löthagen, Pernilla Lunedenmark 

och Anna Modigh bl.a. (Hajer & Meestringa 2014:239-243).  

 

I den här studien kommer jag framför allt att fokusera på Hajer & Meestringas 

teorier om ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Jag kommer också 

att hänvisa till Cummins begreppspar vardags- och skolspråk (Cummins 1984 i 

Hajer & Meestringa 2014:7). Vidare kommer jag även att hänvisa till Gibbons 

(2013a och b), Löthagen, Lundenmark och Modigh (2012) och Hägerfelth 

(2011) när det är relevant. 

 

Behovet för flerspråkiga elever av ett språk- och kunskapsutvecklande arbets-

sätt gjorde så att en pedagogik växte fram som kallas språkinriktad undervis-

ning enligt Hajer & Meestringa (Hajer & Meestringa 2014:7): 

 

En undervisning som riktar in sig på både de ämnesmässiga och de språkliga 

målen, samt använder en didaktik som är kontextualiserad, främjar aktivt 

deltagande i muntlig interaktion och skrivande samt erbjuder riktad stött-

ning. […] Kärnan i en språkinriktad didaktik är att stötta eleven i att utveckla 

sitt språkbruk och gå från en mer vardaglig till en mer skolrelaterad variant. 

(Hajer & Meestringa 2014:7). 

 

Utgångspunkten för en språkinriktad undervisning är att eleverna behöver en 

högkvalitativ undervisning där man fokuserar både på språk- och ämneskun-

skaper. På så vis leds eleven alltmer in i skolans språkbruk och även in i ämne-

nas tankesätt och språk. (Hajer & Meestringa 2014:7-9).  
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3.5 Språk- och kunskapsutvecklande och skolans 
styrdokument 

I Läroplanen för grundskola, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr 11) finns 

övergripande mål och riktlinjer om starka språkliga inslag som skolan och lä-

raren ska följa. En av de riktlinjerna handlar om elevens språk- och kommuni-

kationsutveckling. En annan riktlinje handlar om skolans ansvar för att varje 

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

grundskola, alltså i slutet av årskurs 9. Det finns alltså flera anledningar i sko-

lans styrdokument att som lärare kunna tillämpa ett språk- och kunskapsut-

vecklande arbetssätt i undervisningen (Skolverket 2011:6). Det står: 

 

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan an-

vända det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt.  

(Skolverket 2011:11)  

 

Läraren ska organisera och genomföra arbetet så att eleven får stöd i sin 

språk- och kommunikationsutveckling. (Skolverket 2011:13)  

 

Vidare innehåller alla kursplaner uppräkningar, av förmågor som tolka, analy-

sera, föra resonemang, reflektera, värdera m.m. Dessa förmågor är språkliga i 

allra högsta grad. Behovet av en språkutvecklande undervisning är tydligt en-

ligt styrdokumenten. Hajer och Meestringa visar att en språkinriktad undervis-

ning stämmer väl in på både läroplanen för grundskolan (Lgr 11) och läropla-

nen för gymnasieskolan (Gy 11). Den här studien fokuserar dock bara på läro-

planen för grundskolan, Lgr 11. 

3.6 Språk- och utvecklande arbetssätt i praktiken 

Frågan är vad ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt innebär i prakti-

ken? Stämmer det att alla lärare är språklärare? Även lärare i bild, hemkun-

skap och trä- och metallslöjd? Som lärare i bild, hemkunskap eller trä- och me-

tallslöjd kanske man säger: Språket är väl inte vårat ansvar? Hur ska vi hinna 

med språket också? Medan man som lärare i svenska ser en språkinriktad 

undervisning som mer självklart. 

 

Hajer och Meestringa ger sju konkreta tips på hur alla lärare, oavsett ämne, kan 

arbeta med ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i praktiken: 

 

1. Ställ öppna frågor som stimulerar tänkandet 

2. Ge mycket visuellt och taktilt stöd 

3. Erbjud ett rikt utbud av olika texter 

4. Låt eleverna träna på att använda nya begrepp genom att formulera dem i 

olika skrivuppgifter 
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5. Använd olika arbetssätt som lockar till interaktion 

6. Lär eleverna att själva tala om vilka problem de har med språket och att 

tänka på vad de själva kan göra för att utvecklas  

7. Ha kontinuerliga utvärderingar som en fast punkt i undervisning 

(Hajer & Meestringa 2014:30). 

3.7 Förutsättningar i klassrummet 

Det finns tre förutsättningar, parametrar, som man bör vara medveten om som 

lärare i klassrummet med en språkinriktad undervisning: kontext, interaktion 

och språklig stöttning (Hajer & Meestringa 2014:55).  

3.7.1 Kontext 

Hajer & Meestringa skriver om vad det innebär att lära i kontext, och mer speci-

fikt använda sig av kontextrikedom (Hajer & Meestringa 2014:62-63). Kontext-

rikedom handlar om att se, höra och känna det man talar om. Alltså vad det in-

nebär att konkretisera något. Kontextrikedom handlar också om att aktualisera 

det eleverna redan vet och undrar. Men eleverna behöver dock lära sig ett kon-

textoberoende språk vilket är skolspråket. 

3.7.2 Interaktion 

Enligt Hajer & Meestringa innebär interaktion, eller ett interaktivt lärande, att 

det är när eleverna interagerar som läraren kan få syn på kunskaperna och 

bilda sig en uppfattning om de tillägnar sig stoffet (Hajer & Meestringa 

2014:56-58). Läraren kan bedöma om de är på rätt spår. Lärande äger rum mel-

lan människor i interaktion. Att förhandla om betydelse: tillsammans diskutera 

sig fram till en definition av ett begrepp. Alla tillför sin kunskap. 

3.7.3 Språklig stöttning 

Att lära med språklig stöttning innebär att eleverna får hjälp med att förstå och 

själva kunna använda sig av det nya språkbruket enligt Hajer & Meestringa 

(Hajer & Meestringa 2014:59). Vidare skriver Bruner i Gibbons att stöttning ex-

empelvis kan handla om att vidta vissa åtgärder: 

 

De åtgärder som vidtas för att begränsa friheten vid utförandet av vissa svåra 

uppgifter så att barnet kan koncentrera sig på den svåra färdighet som hon 

håller på att förvärva. (Bruner 1978 i Gibbons 2013b:39). 
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Maybin, Mercer & Stierer i Gibbons skriver att stöttning är den tillfälliga hjälp 

som läraren ger eleverna. Det står: 

 

Den tillfälliga hjälp som läraren ger eleverna för att de så småningom ska 

kunna utföra samma uppgift utan hjälp.  

(Maybin, Mercer & Stierer 1992:186 i Gibbons 2013b:29). 

 

Ibland kan det vara för svårt för en elev att lyckas trots att eleven ges de bästa 

förutsättningarna. Frågan är vad man som lärare ska göra om innehållet är för 

svårt för eleverna? Enligt Hajer & Meestringa finns det sammanfattningsvis tre 

olika alternativ för läraren (Hajer & Meestringa 2014:46-47). 1. Tycka att ele-

verna inte hör hemma på lektionen. 2. Byta ut, förkorta, förenkla och undvika 

svåra ord/krävande uppgifter. 3. Låta det ta tid, aktivera klassen, prata, lyssna, 

interagera, läsa och skriva mer. Frågor som läraren ställs inför är om man å ena 

sidan, ska förenkla vilket eventuellt gör så att eleven inte får tillräckligt med 

utmaning, eller å andra sidan, ha höga förväntningar vilket eventuellt ger 

bättre resultat. 

 

Enligt Gibbons användes uttrycket stöttning (scaffolding) första gången av 

Wood, Bruner och Ross 1976 i deras studie av hur föräldrar och små barn talar 

med varandra (Gibbons 2013b:39). Stöttning innebär att man tillfälligt ger det 

stöd som behövs. Man kan likna det vid att man behöver byggnadsställningar 

som  ger stöttning av huset vid ett husbygge. Gibbons skriver vidare om Bru-

ners metaforiska betydelse av begreppet stöttning så som det används i den 

här studien: 

 

[…] de åtgärder som vidtas för att begränsa friheten vid utförandet av vissa 

uppgifter så att barnet kan koncentrera sig på den svåra färdighet som hon 

håller på att förvärva (Gibbons 2013b:39). 

 

Gibbons menar dock att stöttning inte är vilken hjälp som helst utan en hjälp 

som leder eleverna mot nya färdigheter, begrepp eller ny nivå av förståelse 

(Gibbons 2013:39). Stöttning är en tillfällig hjälp som eleverna får av läraren i 

syfte att de ska kunna genomföra samma uppgift utan hjälp. Vygotskij beskri-

ver att stöttning är framtidsorienterad:  

 
Det ett barn idag kan göra med stöd, kan han eller hon göra på egen hand 

imorgon (Vygotskij i Gibbons 2013b:39). 

 

Vidare skriver Gibbons att stöttning är paradoxalt och ställer krav på läraren 

att ha lika höga förväntningar på alla elever, och samtidigt ge rätt stöttning för 

att eleverna ska kunna genom för sina uppgifter på ett bra sätt (Gibbons 

2013b:40). 
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3.8 Sammanfattande bakgrund 

Sammanfattningsvis innebär ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt 

främst att vara medveten om skillnaden mellan vardagsspråk och skolspråk och 

kunna balansera de två utifrån den språkinriktade undervisningens tre grund-

principer: kontext, interaktion och språklig stöttning, med allt vad det innebär, i 

undervisningen. 

 

Några av fördelarna med att tillämpa ett språk och kunskapsutvecklande ar-

betssätt som lärare är exempelvis: att både språk- och kunskapsutveckling 

gynnas, passar både första- och andraspråkselever, en god skrivutveckling där 

eleverna lär sig skrivprocessen, att bearbeta texter, att skriva olika typer av tex-

ter, eleverna är bättre förberedda då de möter nya texter och både elever och 

lärare utvecklar ett gemensamt metaspråk. 

4 Tidigare forskning   

Det har inte varit lätt att hitta avhandlingar och rapporter som handlar om 

forskningsfältet språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt på högstadiet. Ti-

digare forskning om just ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt är ju 

på frammarsch nu och har inte använts så länge. Det man kan ta med är de 

som skrivit om framgångsfaktorer i skolan: vad som påverkar elevers språk- 

och/eller kunskapsutveckling i en positiv riktning. Då kan man dra paralleller 

med Hajer & Meestringa. Jag har främst hittat en artikel och en rapport från 

Skolverket (Skolverket 2019a; Skolverket 2019b). Artikeln hänvisar till Hajer & 

Meestringa och presenterar resultat av forskning från Skolverket som gör den 

högst relevant för den här studien. Artikeln menar att dagens lärare ska ställa 

språkutveckling lika mycket som ämneskunskaper i centrum eftersom en 

språkinriktad undervisning gynnar alla och inte bara vissa elever menar fors-

kare (Skolverket 2019a). Rapporten från Skolverket visar hur en skola i Växjö 

har tillämpat ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt med goda resultat 

(Skolverket 2019b). Ämnet är så pass intressant att det är många som har skri-

vit examensarbete om just språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Ett exa-

mensarbete på avancerad nivå som inte är skrivet av en etablerad forskare men 

som har relevant tidigare forskning för den här studien är Språk- och kunskaps-

utvecklande arbetssätt hos ämneslärare (Augustsson 2017). Jag har därför använt 

delvis samma avhandlingar, rapporter och artiklar som Augustsson eftersom 

det är relevant även fast den forskningen inte bara handlar om högstadiet.  

 

I följande kapitel kommer jag att redogöra för den forskning inom området 

som är relevant för min undersökning. Den tidigare forskningen presenteras 

tematiskt efter ämnen, naturvetenskapliga ämnen och svenska språket. 
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4.1 Naturvetenskapliga ämnen 

Ribeck har i avhandlingen Steg för steg: naturvetenskapligt ämnesspråk som räknas, 

i linje med Axelsson och Nygård Larsson, undersökt hur ämnesspråken i de 

naturvetenskapliga ämnena på högstadiet och gymnasiet byggs upp och ut-

vecklas och vad som kännetecknar ämnesspråket i de naturvetenskapliga äm-

nena. Studien visar att de berättande inslagen i läromedelstexter har minskat 

och att satserna har blivit kortare. Detta gör texterna mer svårtillgängliga för 

eleven vilket inte gynnar elevens lärande inom ämnet (ibid.). Kortare texter blir 

ett hinder i läsförståelsen då innehållet i texten blir mer svårbegriplig genom 

att texten saknar koherens och sammanhang. Exempelvis visar studien, i linje 

med Nygård Larsson, även att naturvetenskapliga texter med sina långa, äm-

nesspecifika och sällsynta ord, är svårast eftersom de är mest olika vanliga be-

rättande texter och det vardagliga språket, i jämförelse med samhällsveten-

skapliga texter (Ribeck 2015:238f).  

 

I artikeln ”Text, språk och lärande i naturvetenskap” har Nygård Larsson un-

dersökt skol- och ämnesrelaterat språk i naturkunskap och lyfter även proble-

matiken kring sjunkande skolresultat (Nygård Larsson 2013:582). Studien bely-

ser att det är killar, men främst elever med sämre språkliga och sociala förut-

sättningar som har störst problem att uppnå målen i mer avancerade uppgif-

ter. Studien visar, bland annat, att elever som har svenska som andraspråk har 

svårare att ta till sig lärobokstexter på egen hand och att klara mer avancerade 

uppgifter i naturkunskap. Exempelvis ställer texterna i biologi höga krav på 

språklig bearbetning, elevens ordförråd eftersom eleven måste ha en djupare 

kunskap om ordens betydelse och semantiska relation för att kunna ta till sig 

innehållet i texten (Nygård Larsson 2013:582, 588). Vidare visar studien, i linje 

med Axelsson, att fokus på språk och texter i ett ämne inte bara gynnar elever 

med svenska som andraspråk, utan alla elever gynnas av ett språk- och kun-

skapsutvecklande arbetssätt eftersom det är språket, metaspråket och texten 

som gör att man förstår. Vidare visar resultatet av studien att det är viktigt att 

arbeta både med verbalt och visuellt stöd om eleverna ska kunna ta till sig na-

turvetenskapliga texter på bästa sätt (Nygård Larsson 2013:600f). 
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4.2 Svenska språket 

Axelsson sammanfattar att skolans alla ämnen har språket gemensamt och me-

nar att: skolans ämnen är språk, i rapporten ”Ämne och språk” (Axelsson 

2006:17, 117). Vidare konstaterar Axelsson att både elever med svenska som 

modersmål och elever med svenska som andraspråk, utvecklar sitt lärande ge-

nom att diskutera och analysera texter utifrån struktur och språkliga drag. Det 

är därför viktigt att läraren i svenska och svenska som andraspråk samarbetar. 

Axelsson jämför exempelvis att en lärobok i biologi med en lättläst variant av 

densamma och visar att den lättlästa versionen, visar sig vara svårare att förstå 

på grund av att centrala begrepp och innehåll har tagits bort (Axelsson 

2006:117f).  

4.3 Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i 

praktiken 

Rapporten Anna-Karin Höjer, rektor: Så har vi utvecklat vårt ledarskap på  

Lammhults skola belyser att man genom att tillämpa ett så kallat språk- och kun-

skapsutvecklande arbetssätt kan göra så att en skola blir mer likvärdig (Skolverket 

2019b). Ett exempel där det har fungerat väl är på Lammhults F-9 skola i Växjö. 

År 2016 valde skolan att inleda ett samarbete med Skolverket, som kallas Sam-

verkan för bästa skola. År 2018, två år efter, berättar rektor Anna-Karin Höjer om 

skolans resa för att ge elever med olika behov och bakgrund bättre förutsätt-

ningar. Innan skolan påbörjade samarbetet inom Samverkan för bästa skola 

hade skolan olika perspektiv och tankar kring utveckling i förskola, låg- och 

mellanstadiet och högstadiet. Idag har de samma syn- och arbetssätt kring hur 

de arbetar oavsett årskurs. Genom att ha en gemensam målbild, tydliga förvänt-

ningar, ansvarsområden och mandat att ta beslut fick skolan bland annat bättre 

lyssnare och ledare, en stärkt undervisning och ett stärkt kollegialt lärande 

(ibid.). För att kunna möta alla elever utifrån olika förutsättningar och behov 

inklusive de nyanlända och ge dem så bra förutsättningar som möjligt har 

Linnéuniversitetet utbildat och handlett skolan i ett språk- och kunskapsutveck-

lande arbetssätt. Språk och tänkande kan inte särskiljas, oavsett ämne och därför 

beslöt skolan för att arbeta med det. Alla elever måste kunna läsa och skriva i 

alla ämnen och det genomsyrar all undervisning idag.  
 

Skolverkets artikel Alla ämnen ansvariga för elevers språkutveckling skriver om 

framgångsfaktorer i skolan: vad som påverkar elevers språk- och/eller kun-

skapsutveckling i en positiv riktning och drar paralleller med Hajer och Mee-

stringa (Skolverket 2019a; Hajer & Meestringa 2014). Texten är framtagen vid 

ett universitet eller högskola på uppdrag av Skolverket. Skolverket menar att 
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Hajer & Meestringas huvudpoäng är att alla lärare aktivt måste arbeta med ele-

vers språkutveckling och att utan utvecklade språkkompetenser och kun-

skaper är det ytterst svårt för elever att uppnå kunskapsmålen. Skolverket be-

tonar att ett ämnes fackspråk är en utmaning för alla elever. Statistiken visar 

att 18 % av svenska skolelever annat modersmål än svenska. För att elever ska 

kunna tillägna sig ämneskunskaper så måste de få tillgång till ett specifikt 

fackspråk. Det är därför viktigt att dagens lärare ställer språk- och kunskapsut-

veckling lika mycket som ämneskunskaper i centrum. Skolverket menar att en 

språkinriktad undervisning gynnar alla elever, inte bara flerspråkiga elever, i 

linje med Hajer och Meestringa (ibid.). 

5 Metod och material 

Min metodologi är fallstudie och mina metoder är observation och intervju av 

lärare i årkurs 8. De metodböcker som jag har använt mig av är Merriam (1994) 

och Kvale och Brinkmann (2014). Observationerna genomfördes med hjälp av 

ett av Hajer & Meestringas observationsscheman (bilaga 2). 

5.1 Fallstudie 

Jag har valt att göra en kvalitativ fallstudie där jag kombinerar metoderna ob-

servation och intervju för att få en djupare kunskap om hur ett språk- och kun-

skapsutvecklande arbetssätt kan organiseras och genomföras på högstadiet. 

Enligt Merriam finns det många fördelar med att använda sig av fler än en me-

tod i datainsamlingen eftersom det bidrar till att skapa en helhetsbild (Mer-

riam 1994:23-24). Merriam skriver att definitionen av fallstudie är undersök-

ning av ett speciellt fenomen, exempelvis program, händelse eller företeelse 

(ibid.). Det som ska undersökas kan vara viktigt och intressant eller för att det 

utgör någon form av hypotes. Det kan exempelvis gälla att belysa en särskild 

aspekt av en pedagogisk verksamhet. Fallstudier har inte ett specifikt sätt att 

samla in information på, utan alla metoder som kan samla in vetenskaplig in-

formation är legitimt att använda inom fallstudien (ibid.). Merriam skriver att 

det är unikt att använda sig av en fallstudie eftersom det kan behandla olika 

typer av empiriskt material, exempelvis dokument, intervjuer och observat-

ioner (ibid.). Om syftet är att förbättra en praktik, vilket det delvis är i detta 

fall, kan fallstudien fungera som ett redskap för att skapa förståelse för vilka 

delar av denna som man bör fokusera på (ibid.).  
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5.2 Val av fall 

När man arbetar med fallstudier så är analysenhet och fall samma sak. Anled-

ningen till varför jag valde att observera och intervjua lärare i en klass i årskurs 

8 är för att jag tycker att både klassen och lärarna är intressanta. Det är ingen 

teoretiskt högpresterande årskurs, men det finns ändå skillnader mellan hur 

eleverna fungerar på olika lektioner. De lärare som har observerats är samma 

lärare som har intervjuats. 

5.3 Val av metoder: observation och intervju 

Val av metoder: observation och intervju, som tillvägagångssätt eller instru-

ment är gjort, eftersom jag anser det bäst att använda för att få svar på mina 

frågeställningar. Jag har kommit fram till att kombinationen av observation 

och intervjuer fungerade bäst. I detta val har jag tittat på vilka för- och nackde-

lar som finns, vad som är möjligt och praktiskt genomförbart. 

5.3.1 Observation 

Fördelen med att använda sig av observation som metod, i jämförelse med in-

tervjuer, är att den i mindre utsträckning påverkas av informanterna eftersom 

det kräver mindre samarbete än de flesta andra metoder vid insamlingen av 

material (Merriam 1994:101ff). En svårighet med observationsstudier är dock 

att den kan bidra till en forskningseffekt, vilket innebär att de observerade kan 

agera annorlunda i situationen de blir observerade i än de skulle gjort annars 

(ibid.).  

 

Vidare blir studien mer djupgående om man kompletterar intervjuer med ob-

servationer, då observationer undersöker en viss situation och beteenden i sitt 

naturliga sammanhang. Därför kan informanternas egen syn på sin undervis-

ning kunna jämföras med observationer, därför har jag valt att både använda 

mig av observationer och intervjuer. 

 

Denna studie hade ett färdigt observationsschema (bilaga 2) för att göra obser-

vationerna strukturerade och begränsade. Observationsschemat är taget från 

Hajer & Meestringa (Hajer & Meestringa 2014). 

 

Uppföljande intervjuer efter observationerna, med möjlighet att ställa frågor 

med mer generell karaktär, genomfördes. 
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5.3.2 Intervju 

Syftet med den här studien är att få en djupare förståelse för hur lärare på hög-

stadiet har ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och därför används 

en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer. Enligt Kvale & 

Brinkmann är en kvalitativ metod lämplig om syftet med studien är att under-

söka hur en person tänker eller att undersöka ett visst mönster och därför föll 

valet på kvalitativ metod. Kvalitativ metod skiljer sig från kvantitativ metod 

med syftet att undersöka en viss frekvens eller mängd, som inte är syftet i den 

här studien (Kvale & Brinkmann 2014:65).  

 

Genomförandet av intervjuerna följer de sju stadier som Kvale och Brinkmann 

rekommenderar: 1) tematisering, 2) planering, 3) intervju, 4) utskrift, 5) analys, 

6) verifiering, och 7) rapportering (Kvale & Brinkmann 2014:141ff). Jag har valt 

att samla in material via semistrukturerade intervjuer och använder mig av en 

intervjuguide med förutbestämda frågor. Intervjun är delvis strukturerad ef-

tersom jag är flexibel med frågeföljden och respondentens svarsutrymme.  

5.4 Validitet, reliabilitet, trovärdighet och generali-
serbarhet i fallstudier med observation och in-
tervju 

Enligt Kvale och Brinkmann är det viktigt att undersöka en kvalitativ studies 

validitet, reliabilitet, trovärdighet och generaliserbarhet (2014:295-300). Validi-

tet handlar om att kontrollera följande: Undersöker jag verkligen det jag vill 

undersöka? Har jag validitet i intervjuerna? Hur väl mäter t.ex. en intervjus lä-

rares undervisning jämfört med en observation? Validitet är aktuellt för både 

intervju och observation eftersom båda är kvalitativa studier. Reliabilitet hand-

lar om att man kontrollerar följande: Hur säkra är mina tolkningar? (kvalita-

tiva studier). Inter-reliabilitet ställer frågan om jag och andra gör olika eller 

samma bedömningar av samma material. Intra-reliabilitet handlar om skillna-

der inom mig över tid, alltså om jag förändrar mina bedömningar över tid. 

Dessa två varianter prövades i samtalen mellan mig och handledaren. 

 

Merriam menar att det går att använda fallstudier som metodologi med god 

validitet och reliabilitet om man håller sig nära de metoder och begrepp som 

gäller för respektive metod (Merriam 1994:174). Den design som använts visar 

hur examensarbetet förhåller sig till dessa rekommendationer. 

 

När det gäller kvalitativa studier undersöker man även studiens trovärdighet. 

Enligt Kvale och Brinkmann handlar trovärdigheten om att på ett systematiskt 
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sätt beskriva hur data producerats, bearbetats och analyserats (Kvale & Brink-

mann 2014:291-315). Trovärdigheten i resultaten får bedömas i relation till re-

dovisningen av genomförandet och analys- och kodningsprocess. 

 

Då det är få deltagare i studien är det svårt att dra slutsatser som går att gene-

ralisera, vilket innebär att man istället gör tematiska analyser. I en kvalitativ 

studie går man på djupet genom t.ex. intervjuer, observationer. I en kvantitativ 

studie är det lättare att få fram resultat som går att generalisera eftersom det 

ofta används storskaliga data som går att räkna på genom t.ex. medelvärde, 

standardavvikelse, korrelationer och regressioner. Den görs ofta genom enkä-

ter och registerdata.  

5.5 Forskningsetiska överväganden 

Enligt Vetenskapsrådet finns en beskrivning av de krav samhället ställer på 

forskare (Vetenskapsrådet 2017). Jag har därför följt dessa i tillämpliga delar i 

samarbetet med informanter, handledare, opponent och examinator. Jag har 

beaktat att examensarbetet utförs inom en utbildning och att handledaren har 

ett ansvar för att etiska principer följs. Därför har handledaren godkänt studi-

ens uppläggning och intervjuer och observationsschemat innan forskningsdel-

tagarna fick ta del av dem. 

 

För god forskningsetik har Vetenskapsrådet utformat forskningsetiska princi-

per inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet 2017). 

Jag har följt dessa inför intervjuerna och observationerna. De fyra huvudprinci-

perna är följande: 

 

Informationskravet innebär att forskaren skall informera de av forskningen be-

rörda om den aktuella forskningsuppgiftens syfte och vilka villkor som gäller 

för deras deltagande. De ska också upplysas om att deltagandet är frivilligt och 

att deltagandet kan avbrytas. Informationen ska omfatta alla de inslag i den 

aktuella undersökningen som rimligen kan tänkas påverka deras villighet att 

delta (Vetenskapsrådet 2017). Jag har följt detta krav genom informationsbre-

vet (se bilaga 1) mailades till lärarna två veckor innan intervjuer och observat-

ioner var planerade att äga rum. Tid och plats för observationer och intervjuer 

bokades därefter. Jag bad alla avsätta 60 minuter för observation och 45 minu-

ter för intervju.  

 

Samtyckeskravet betyder att deltagare i en undersökning har rätt att själva be-

stämma över sin medverkan. Den som har för avsikt att samla in material i en 

skola bör i god tid kontakta skolorna så att skolledning och lärare har reella 
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möjligheter att förankra empiriska studier hos berörda parter (Vetenskapsrådet 

2017). Jag har fått muntligt samtycke från alla deltagare. 

 

Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om alla i en undersökning ingående 

personer skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall 

förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem (Vetenskapsrå-

det 2017). Alla namn har bytts ut i studien och all data har sparats på författa-

rens privata dator och telefon. 

 

Nyttjandekravet betyder att uppgifter som är insamlade om enskilda personer 

endast får användas för forskningsändamål (Vetenskapsrådet 2017). Detta krav 

har uppfyllts genom att all insamlad data kommer att raderas efter att uppsat-

sen är godkänd. 

 

För att nå en så hög grad av användarvänlighet som möjligt har intryck från 

andra liknande undersökningar, observationer och intervjuer inhämtats. För 

att garantera en så hög grad av anonymitet som möjligt har endast jag och min 

handledare haft tillgång till observationerna och intervjusvaren. Observation-

erna genomfördes på olika lektioner. Efter att jag har besvarat observations-

schemat finns ingen koppling till individen kvar. Intervjuerna utfördes på 

samma sätt. Jag har sammanställt ett underlag på individ och skolnivå där lä-

rare är avidentifierade när materialet sammanställts. De lärare som deltog i in-

tervjuerna är också avidentifierade och har haft tillfälle att korrigera och lämna 

synpunkter på intervjuinnehåll och genomförande.  

5.6 Urval av informanter 

Jag har gjort ett icke-slumpmässigt urval av deltagare baserat på kontakter, ett 

så kallat bekvämlighetsurval, eftersom det i mitt fall innebär att jag har kunnat 

välja lärare som arbetar i samma län som jag i Västra Götalands län (Kvale & 

Brinkmann 2014:128). Det kanske är en nackdel, men av praktiska skäl så har 

jag ändå gjort så här. Lärarna som jag intervjuar är välbekanta med verksam-

heten och jag vill ta reda på hur de verkligen arbetar.  

5.6.1 Organisation 

Undersökningen genomfördes på en högstadieskola i Västra Götalands län i 

Sverige. Sammanlagt går det cirka 230 elever på skolan. Skolan står inför 

många spännande förändringar med nya lokaler och nya pedagogiska tankar. 

Redan nu har ett arbete med att införa ett tvålärarsystem påbörjats. Ett mycket 

bra och effektivt sätt att ge eleverna goda förutsättningar för att de ska nå så 

långt som möjligt. Sedan höstterminen 2017 arbetar eleverna i en alltmer digi-

tal studiemiljö med egna HP Chromebook datorer.  
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5.6.2 Grupp: 8X 

Klass 8X består av 9 flickor och 11 pojkar. De flesta av eleverna är studiemoti-

verade, verbala och kommunicerar gärna med varandra. De svarar gärna när 

läraren har genomgång och ställer frågor. Fyra andraspråkselever som har an-

nat modersmål än svenska finns i klassen. Deras modersmål är arabiska (2 ele-

ver), dari (1 elev) och somaliska (1 elev). 

 

Genom kodnamnet 8X har klassen anonymiserats för att tillgodose kravet på 

skydd av de medverkandes identitet. Jag har valt att namnge eleverna med fin-

gerade kodnamn såsom Magnus, Jonas, Niklas, Marika, Heidi, Lina och Caro-

line för att informanterna ska kunna vara anonyma. 

5.6.3 Informanter 

Undersökningsgruppen undervisar alla i årskurs 8 i klass 8X. Fördelningen 

över kön var ojämn då män (1 man) var få. Undersökningsgruppen som jag 

vände mig till bestod av totalt 4 personer (1 man och 3 kvinnor). 

 

Valet av informanter styrdes av vilket ämne de undervisar i och målet var att 

intervjua lärare som är behöriga i både naturvetenskapliga, samhällsveten-

skapliga, praktiska ämnen, språk och matematik för att få en bredd i sprid-

ningen av ämnen. De ämnen som representeras i studien är: matematik (pro-

grammering, som en del av undervisningen i matematik och teknik), tex-

tilslöjd, samhällsorienterande ämnen (so) och svenska. Vidare är alla lärare i 

studien behöriga högstadielärare utom en som är behörig i årskurs F-6 men 

som ändå undervisar på högstadiet och jobbar på Navet Science Center i Borås. 

 

Jag har valt att namnge informanter med kodnamn lärare 1, 2, 3 och 4 för att 

informanterna ska kunna vara anonyma och för att tydligt kunna redovisa in-

formanternas svar i resultatet (se tabell 1 nedan). Lärare 1 arbetar på Navet och 

är behörig högstadielärare inom matematik, no (biologi, kemi och fysik) och 

teknik i årkurs 4-9, naturkunskap på gymnasiet och har doktorerat. Vidare har 

lärare 1 varit verksam lärare i cirka 30 år. Lärare 2 arbetar också på Navet och 

är behörig i matematik, no (biologi, kemi och fysik), teknik, svenska och eng-

elska i årskurs F-6 och har arbetat som lärare sedan 2010. Lärare 3 är behörig 

högstadielärare i svenska och svenska som andraspråk och har varit verksam 

lärare i cirka 13 år. Slutligen är lärare 4 behörig i textilslöjd upp till årskurs 9 

och har undervisat i 14 år. 
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Tabell 1. Informanter 

I tabell 1 presenteras de informanter som har deltagit i studien. 

 

Kodnamn Behörigheter Antal år i yrket 

Lärare 1 Matematik, no och teknik, årskurs 4-9 

och naturkunskap, gymnasiet,  

doktorerat 

30 

Lärare 2 Matematik, no, teknik, svenska,  

engelska, årskurs F-6 

9 

Lärare 3 Svenska, svenska som andraspråk,  

årskurs 3-9 

13 

Lärare 4 

 

Textilslöjd, årskurs 3-9 14 

5.7 Observationernas uppläggning och genomfö-
rande 

Jag meddelade när och på vilken lektion jag skulle komma och observera lä-

rarna. Observationen i matematik, tog 45 minuter. Observationen i so tog 50 

minuter, svenska tog 60 minuter och textilslöjd tog 80 minuter (se tabell 2 ne-

dan). Vid alla observationstillfällen visste eleverna och lärarna om att jag 

skulle observera lektionen. 

 

Tabell 2. Observationstillfällen 

I tabell 2 presenteras den lärare och de lektioner som har observerats och den 

tid i minuter som observationerna har tagit. 

 

Observerad lärare Lektion Tid i minuter 

Lärare 1 Matematik (programmering, som en 

del av undervisningen i matematik 

och teknik) 

 

45 

Lärare 2 Matematik (programmering, som en 

del av undervisningen i matematik 

och teknik) 

 

45 

Lärare 3 So 

 

50 

Lärare 4 Textilslöjd 

 

80 
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5.7.1 Genomförande av observationer 

Studiens data samlades in via strukturerad observation med hjälp av ett av Ha-

jer & Meestringas observationsscheman (bilaga 2) (Hajer & Meestringa 

2014:232-233). 

 

Observationerna genomfördes på samma dag som intervjuerna i slutet av vår-

terminen 2019. Urvalet bestod av fyra lärare (3 kvinnor och 1 man). En könsba-

lans har eftersträvats, men i övrigt har urvalet varit slumpmässigt. Slumpmäss-

igt på så sätt att om eller när en lärare tackade nej till medverkan gick frågan 

vidare till en annan lärare. 

 

Jag har själv genomfört observationerna. Observationen i matematik tog 45 mi-

nuter. Observationen i so tog 50 minuter, svenska tog 60 minuter och tex-

tilslöjd tog 80 minuter (se tabell 2 ovan). Observationerna spelades in med en 

mobiltelefon (iPhone 6S) med funktionen som heter röstmemon. I slutet tack-

ade jag också för deras medverkan.  

 

Det finns olika observationsscheman som man kan använda men jag valde den 

modell som kallas Quickscan/Snabbskanner eftersom den verkade mest lämplig 

med tanke på syftet och för att kunna besvara frågeställningarna (bilaga 2). Jag 

ville kartlägga undervisningen så noggrant som möjligt, med rätt kort tidsin-

tervall. Med hjälp av detta observationsschema kan man observera andras lekt-

ioner utifrån den språkinriktade undervisningens tre grundprinciper: kontext, 

interaktion och språklig stöttning (se kapitel 3.7 ovan). 

 

Observationerna genomfördes på fyra olika lektioner med klass 8X under två 

skoldagar samma vecka. Lektionerna som observerades var följande: matema-

tik, samhällsorienterade ämnen (so), svenska och textilslöjd. So är en förkort-

ning av samhällsorienterande ämnen och är ett gemensamt namn för geografi, 

historia, religionskunskap och samhällskunskap. Förkortningen so används 

genomgående i studien. Vi har tvålärarsystem på vår skola vilket innebär att vi 

ofta är två lärare på de flesta lektioner, därför var observationsmomentet inte 

främmande varken för mig eller för de andra lärarna som blev observerade vil-

ket kan bidra till en viss trygghet.  

 

Jag observerade lektionerna och rörde mig runt i klassrummet för att kunna 

observera vissa moment mer ingående. Jag deltog inte i undervisningsmomen-

ten utan observationen var av passiv iakttagande karaktär. Då observationerna 

genomfördes antecknade jag utifrån det strukturerade observationsschemat 

(bilaga 2). Observationerna analyserades och bearbetades i slutet av dagen ef-

ter under de två dagarna som observationerna ägde rum. 
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5.7.2 Analysmetod 

Jag jämförde alla observationsanteckningar från de fyra lektioner som observe-

rades, analyserade och bearbetade dem för att få en tydlig bild av undervis-

ningen. Sedan sammanställde jag min tolkning av de olika observationssche-

mana. Syftet var att få en objektiv syn på materialet. Därefter jämförde jag 

mina resultat utifrån Hajer och Meestringas analysmodell med tidigare forsk-

ningen. 

5.7.3 Analysmodell 

Den analysmetod som jag har utgått ifrån är den språkinriktade undervisning-

ens tre grundprinciper: kontext, interaktion och språklig stöttning, som också be-

skrivs i kapitel 3 ovan (Hajer & Meestringa 2014:55).  

5.8 Intervjuernas uppläggning och genomförande 

Tid och plats för intervjuer bokades personligen i samråd med lärarna på för-

hand. Jag bad alla lärare avsätta 45 minuter för genomförande av intervjun. In-

tervjuerna tog cirka 30 minuter per lärare. Vid alla tillfällena satt vi ostört på 

ett konferensrum. Relevanta delar, cirka 12 minuter av varje intervju transkri-

berades sedan.  

 

Tabell 3. Intervjuer 

I tabell 3 presenteras de lärare som har intervjuats, den lektion som intervjun 

avser och den tid i minuter som har använts av den transkriberade intervjun. 

 

Intervjuad lärare Lektion(er) som inter-

vjun avser 

Tid i minuter av transkriberad 

intervju 

Lärare 1 Matematik (program-

mering, som en del av 

undervisningen i ma-

tematik och teknik) 

 

11:48 

Lärare 2 Matematik (program-

mering, som en del av 

undervisningen i ma-

tematik och teknik) 

 

12:48 

Lärare 3 Svenska, so 

 

12:37 

Lärare 4 Textilslöjd 

 

12:30 
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5.8.1 Genomförande av intervjuer 

Syftet med intervjuerna var att lärarnas röster tydligare och mera utförligt 

skulle komma fram än de hade möjlighet att göra via observationen, eftersom 

deras beskrivningar inte var styrda till fasta svarsalternativ. 

 

Intervjuerna genomfördes i slutet av vårterminen 2019. Urvalet bestod av fyra 

lärare (3 kvinnor och 1 man). En könsbalans har eftersträvats, men i övrigt har 

urvalet varit slumpmässigt. Slumpmässigt på så sätt att om eller när en lärare 

tackade nej till medverkan gick frågan vidare till en annan lärare. 

 

Jag har själv genomfört intervjuerna. Varje intervju tog cirka 45 minuter och 

spelades in med en mobiltelefon (iPhone 6S) med funktionen som heter röst-

memon. I slutet avrundade jag samtalet med att fråga om det var något av det 

som sagts som de ville tona ned eller förtydliga. Jag tackade också för deras 

medverkan.  

 

Kvale och Brinkmann skriver att man ska välja ut personer som har den kun-

skap som man behöver (Kvale & Brinkmann 2014:183). Jag tog kontakt med 

alla lärarna som undervisar de lektioner som har observerats. Jag kontaktade 

lärarna via mail. Det är lärare som har både kortare och längre erfarenhet och 

som har arbetat mellan 13 och 30 år. Fyra av åtta tillfrågade lärare tackade ja 

till en personlig intervju. 

 

Valet av informanter till intervjuerna är kopplat till observationerna som ge-

nomfördes. Då syftet med undersökningen var att undersöka hur lärare arbe-

tar på ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt var det viktigt att lärarna 

som observerades var de lärare som genomförde intervjuerna.  

 

När jag valt ut vilka lärare jag skulle intervjua bestämde vi tid och plats där in-

tervjun skulle äga rum. Intervjuerna gjordes i ett lugnt och tyst konferensrum 

på skolan. Kvale och Brinkmann menar att miljön ska vara så ostörd som möj-

ligt och upplevas som trygg (Kvale & Brinkmann 2014:152ff). Jag fick tillstånd 

från lärarna att jag kunde spela in dem. Intervjuerna tog cirka 30 minuter per 

lärare. Jag skickade frågorna som bilaga i mail till lärarna 1 vecka innan inter-

vjun skulle äga rum så att de kunde förbereda sig (bilaga 3). Vidare menar 

Kvale och Brinkmann att en halvstrukturerad intervju gör det möjligt att få 

djupare samtal (Kvale & Brinkmann 2014:176). Därför valde jag att använda 

mig av halvstrukturerade intervjuer, eftersom jag då kunde ställa följdfrågor 

och få ett djup i samtalet. 
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Intervjuerna transkriberades direkt efter genomförandet. Jag har transkriberat 

det i intervjun som har varit relevant för undersökningen. Sammanfattningsvis 

blev det cirka 12 minuter transkription per lärare. Kvale och Brinkmann menar 

att intervjuerna ska reduceras till sådana utsagor som är relevanta till de aktu-

ella frågeställningarna (Kvale & Brinkmann 2014:241). I mitt fall är det kom-

mentarer som görs i förhållande till frågeställningarna i kapitel 2. Jag tittade på 

vilka likheter och skillnader som de olika lärarna hade i sina svar. Målet var att 

hitta teman. Detta är sedan utgångspunkten för resultatet som redovisas.  

5.8.2 Analysmetod 

I analysen av materialet utgick jag från analysmodellen nedan med utgångs-

punkt i studiens frågeställningar. Jag valde ut den information som var mest 

relevant för studien för att kunna besvara undersökningens frågeställningar. 

5.8.3 Analysmodell 

Den analysmetod som jag har utgått ifrån i analysen av observationerna ovan 

är samma analysmodell som jag har utgått från i analysen av intervjuerna. 

Analysmetoden är den språkinriktade undervisningens tre grundprinciper: 

kontext, interaktion och språklig stöttning.  

6 Resultatredovisning av observationerna 

Resultaten som redovisas i det här kapitlet avser det bearbetade och analyse-

rade resultatet utifrån observationsschemat. Resultatredovisningen inleds med 

observationsresultat i kronologisk ordning: matematik, so och svenska och tex-

tilslöjd. I redovisningen används samma rubriker som finns på observations-

schemat och om inget observationsmaterial fanns för en punkt togs inte den 

med. 

 

Resultatet av de observerade lektionerna presenteras i tabell 4, 5, 6 och 7 ne-

dan. I tabellerna redovisas även de frågor som har använts i observationssche-

mat i bilaga 2. Frågorna som tillhör rubriken allmänpedagogiskt förhållnings-

sätt har inte tagits med. 

6.1 Observation – Matematik 

Observationen i matematik tog 45 minuter. Lärare 1 och lärare 2 undervisade 

båda på lektionen. 

 

Lektionen inleds med att eleverna i 8X kommer in i klassrummet. Mentor för 

8X som också är lärare 3 är också närvarande så totalt finns det fyra lärare i 
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klassrummet inklusive mig. Eleverna får direkt lämna mobilerna i en svart mo-

billåda. När de kommer in ligger ett antal sladdar på bänkarna. Lärare 2 frågar 

vilken klass det är och eleverna svarar: 8X. Läraren hälsar eleverna välkomna 

och frågar: Är det någon vi saknar och väntar på? En elev kommer in i klass-

rummet medan läraren pratar. En till elev kommer in i klassrummet. Vidare 

förklarar lärare 2 att det ligger lite grejer framför eleverna på bänkarna som ska 

användas senare. Läraren räknar in eleverna och menar att det måste vara mer 

elever som ska komma. Lärare 2 pekar på eleverna och räknar: 2, 4, 6, 8, 10. 

Några av de andra eleverna svarar: 

 

Marika: Sixten är inte här. 

Jonas: En till tror jag. Läraren säger: En till bara? Jonas svarar: Ja. 

Jonas: Magnus.  

Marika: Heidi. 

 

En elev till kommer in. Läraren vill att fler elever ska komma innan lektionen 

kan börja. Men till slut säger lärare 2 att lektionen kan börja. Läraren säger 

igen: Välkomna, välkomna. Lärare 2 presenterar sig själv och lärare 1 och sä-

ger: Det är vi från Navet som är här. Lärare 2 frågar: Har ni varit på Navet? 

Niklas svarar: Ja. Jonas svarar: Nej. Läraren frågar igen: Har du aldrig varit på 

Navet? Läraren ställer frågan: Hur skulle man beskriva Navet för någon som 

aldrig har varit där? Niklas: Kul. Lärare 2 frågar igen: Vad gör vi på Navet? 

Niklas: Man kan byta plats med en drake. Lärare 2 bekräftar Niklas. Lärare 2 

förklarar vidare att Navet är ett stort ställe där de håller på med naturveten-

skap, matte och teknik. Läraren förklarar att det kan handla om rymd eller 

kemi eller som idag programmering. Lärare 2 förklarar att det finns många sa-

ker som går in där och att man får testa sakerna kanske lite mer praktiskt än 

man gör ibland i skolan. Vidare säger läraren att man kan komma dit på som-

maren om man vill. Läraren säger igen att hon jobbar där och säger vad hon 

heter.  

 

Lärare 2 presenterar först nu lärare 1 och lämnar över ordet. Lärare 1 säger sitt 

namn. Lärare 2 förklarar att lärare 2 har både namnskylt och Navetväst på sig 

och att hon själv inte har något av det på sig men säger att hon jobbar lika 

mycket ändå. Lärare 2 förklarar att eleverna ska programmera idag och frågar 

om eleverna har gjort det förut. Niklas svarar. Ja. En annan elev svarar: Nej. 

Lärare 2 säger att hon tycker att det ska bli spännande. Nu kommer Sixten in i 

klassrummet. Lärare 2 säger hej och välkommen till honom. Läraren säger att 

eleven får slå sig ner på en plats som han behagar. Lärare 2 säger igen vad hon 

och lärare 1 heter och förklarar igen att de ska ha programmering. Lärare 1 sä-

ger: ihop med SARA. Lärare 2 förklarar att passet ska inledas med att kolla på 
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ett klipp som är tre minuter långt som tar upp några begrepp som är bra att 

kunna när man programmerar. Vidare säger lärare 2 att eleverna kommer stöta 

på de begreppen längre fram när eleverna kommer programmera saker. Vi-

dare förklarar lärare 2 att eleverna kommer röra lite på sig och att det kommer 

bli ungefär en timme digital programmering. Lärare 2 förklarar att vi ska börja 

lite analogt. Lärare 2 ställer en retorisk fråga och frågar: Vi kanske ska börja 

med filmen? Marika svarar: Yes. Lärare 2 startar filmen från datorn. Filmen är 

från Skolverket. 

 

Det förklaras i filmen att SARA är en förkortning du kommer stöta på ofta när 

du börjar programmera. SARA står för: Sekvens, Alternativ, Repetition och Ab-

straktion. Magnus kommer in i klassrummet när filmen visas. Filmen förklarar 

vad orden innebär. Ordet sekvens förklaras med en liknelse. Om du ska ta på 

dig måste du ta på dig ett klädesplagg i taget och du måste göra det i en sär-

skild ordning. Du måste ta på dig underkläder innan du tar på dig byxorna 

och tröjan. Det förklaras att det man gör när man tar på sig kläder görs i en så 

kallad sekvens. Filmen förklarar att det är precis på det sättet som en dator job-

bar. Filmen förklarar att datorn utför uppgifter i sekvens alltså i den ordning 

som den får instruktioner. En liknelse dras till garderoben där det finns kläder 

efter olika typer av väder. Är det varmt väljer du kanske kortbyxor och t-shirt. 

Är det kallt tar du på dig en varm tröja. Är det riktigt kallt tar du på dig lång-

kalsonger under byxorna. Omsatt i programmeringsspråk är olika typer av 

kläder alternativ och vädret som styr vilka kläder du väljer är ett villkor. Med 

hjälp av alternativ kan du få ett program att utföra olika saker beroende på 

olika villkor. Precis som att man måste klä på sig varje morgon behöver ett 

program också utföra samma instruktion flera gånger. Exempel ges på att pro-

grammet ska skriva ut namnet på alla dina vänner i telefonboken som börjar 

på den bokstav du skriver in. Du trycker på A, då behöver programmet repe-

tera uppgiften skriv ut nästa namn så många gånger som det finns vänner på 

bokstaven A. Det här kallas repetition. Vidare förklaras att när man har använt 

de kläder man har ett tag behöver de tvättas. Man tar sina kläder ur tvättkor-

gen, stoppar de i tvättmaskinen, stänger luckan, häller upp tvättmedel, väljer 

tvättprogram och trycker på start. Skrivs allt detta ut som man gör när man 

startar tvätten blir det väldigt många instruktioner som man redan känner till. 

Det är enklare att säga kör en tvätt. När man programmerar döljer man detaljin-

struktioner på samma sätt. Då slipper man skriva långa instruktioner och kan 

fokusera på vad man vill att programmet ska göra. Det kallas abstraktion. Så 

SARA handlar helt enkelt om att göra saker i en viss ordning, att göra det på 

olika sätt beroende på situationen, att göra det ett visst antal gånger och att för-

enkla för programmeraren att återanvända en kod utan att behöva skriva hela 

koden varje gång.  
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När filmen är slut ställer lärare 1 en öppen fråga: Vad ska vi göra nu här? Lä-

rare 2 frågar eleverna: Ska vi testa? Lärare 2 förklarar att man lär sig mycket  

genom att använda kroppen och eftersom mycket grejer ska göras digitalt så 

tänkte lärare 2 att eleverna ska göra någon liten dans. Lärare 2 säger att det 

inte är en dans men att det är en liten rörelse och testa begreppen innan vi ska 

köra igång med det andra. Lärare 2 förklarar att eleverna ska använda sin fan-

tasi och tänka att de är robotar. Den första instruktionen är att eleverna ska 

sitta på sina platser. Då behöver man programmera detta. Lärare 1 frågar om 

vi ska göra en sekvens med instruktioner. Lärare 2 förklarar att vi ritar symbo-

ler på tavlan men att man i vanliga fall skriver i ett block eller skriver en kod. 

Lärare 2 förklarar att lärare 1 målar en gubbe som reser sig upp och frågar ele-

verna vad man ska göra sedan. När ni om en stund har rest er upp, vad ska ni 

göra sedan? Lärare 2 berättar att det inte ska bli en stor discodans men ändå 

någon liten rörelse grej som vi ska försöka få till.  

 

Marika säger: Lyfta armen.  

Lärare 2 frågar: Hur, på vilket sätt? 

Marika visar och säger: Så. 

Lärare 2 frågar: Ska man ha kvar armen där eller måste man göra någonting 

med den? 

Marika visar och tar ner armen. 

Lärare 2 säger: Men det var väl en bra grej! Man tänker att man tar upp den, 

fäller ner den. 

Lärare 1 frågar: Vilken arm? Båda armarna eller bara en arm? Höger? Vänster? 

Marika säger: Höger. 

Lärare 2 bekräftar och ritar på tavlan: Höger arm.  

Lärare 1 ritar rörelsen på tavlan.  

Lärare 1 frågar: Hur många gånger? Bara en gång? Två gånger? Tre gånger? 

Marika säger: Två. 

Lärare 1 skriver två inom parentes på tavlan.  

Lärare 2 frågar: Sen då, när vi har rört armen lite, vad gör vi då?  

Lärare 2 frågar eleverna: Ska vi hoppa jämfota? 

Lärare 1 ritar en streckgubbe som hoppar jämfota på tavlan.  

Lärare 2 frågar: Hur många hopp tycker du vi ska hoppa jämfota? 

Heidi säger: 9 hopp.  

Lärare 2 frågar eleverna: Hur många har badat utomhus i år än?  

Hälften av eleverna räcker upp handen. 

Lärare 2 säger: Snyggt det var rätt många! Hälften har badat utomhus i år. 

Lärare 1 säger: Wow! Okej. 

Lärare 2 funderar högt och säger: Alla ni som har badat utomhus som räckte 

upp handen som har badat utomhus, ni ska, vad ska ni göra? 
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Sixten säger: Dabba.  

Lärare 2 säger: Dabba. Nu vet du. Nu vaknar ni till här! Ni ska dabba.  

Lärare 2 frågar: Hur många sådana ska ni göra då? 

Niklas säger: Sex. 

Lärare 2 bekräftar: Sex stycken dabb. 

 

Lärare 2 förklarar att dom som inte dabbar ska gör något annat istället. 

 

Lärare 2 frågar: Vad ska dom göra, dom som inte har badat, badkrukorna?   

Jonas säger: Orange justice. 

Lärare 2 frågar: Vad är det för någonting då? Något från Fortnite? 

Lina säger: Visa hur man gör. 

Lärare 2 säger: Men nu får du visa. 

Caroline säger: Visa nu Jonas. 

Magnus säger högt: Visa bara. 

Jonas säger: Är ni redo eller? 

Lärare 2 säger: Dom ska göra den. Ja. Det är liksom lite mer knä. Lite skidåk-

ning slalom. 

Lärare 2 frågar: Är det spaghettiknän man ska tänka att man ska ha? 

Niklas frågar: Ska vi dansa snart? 

Lärare 1 frågar: Hur många gånger? 

Lärare 1 säger: Sex stycken. 

 

Lärare 1 bestämmer sedan att hon tycker att dansen är färdig. Då sätter man 

sig. Lärare 1 förklarar att nu har vi sex stycken olika rörelser som ska genomfö-

ras.  

 

Lärare 2 frågar: Har ni förstått instruktionerna? 

 

Lärare 2 förklarar att när ni har blivit robotar så kan ni inte tänka själva. Det är 

precis som era telefoner, den ringer ju inte upp folk hej vilt. Ni kan inte göra 

några andra instruktioner.  

 

Lärare 2 säger: Från och med nu är ni dansrobotar, nu kan ni inte göra någon-

ting som ni inte har blivit tillsagda att göra. Man får spela med säger hon med 

glimten i ögat.  

 

Lärare 2 säger till lärare 1 säger: Nu tror jag dom är beredda. 

 

Lärare 1 säger: 1, 2, 3. 

Lärare 2 säger: Där var förtrollningen bruten.  
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Lärare 2 frågar: Kunde ni stänga av hjärnan? 

 

Lärare 1 och 2 förklarar begreppen sekvens, alternativ, repetition och abstraktion i 

förhållande till dansen och filmen som visades i början. Lärare 2 berättar att 

eleverna har gjort saker analogt när man har gjort någonting utan en dator. Lä-

rare 2 berättar att eleverna nu ska programmera digitalt istället. Lärare 2 säger 

till att eleverna ska ta upp sina datorer. 

 

Lärare 2 säger: Ta bort gummibandet på den vita USB sladden och sätt in den 

ena änden i microbiten och den andra änden i eran dator. Vidare förklarar lä-

rare 2 att när ni har kopplat in den korrekt så ska det lysa en gul lampa på bak-

sidan av microbiten, då vet man att den är isatt. Sedan ska eleverna gå in på 

Google Chrome när de är klara.  

 

Lärare 2 frågar om eleverna är klara och förklarar att eleverna ska skriva koden 

på datorn, sedan kommer den föras över via USB sladden till microbiten. Lä-

rare 2 kommer på att dom inte har förklarat vad en microbit är och gör det. Lä-

rare 1 förklarar att en microbit är en slags liten dator, den har en processor och 

har massa funktioner som är inbyggda i den. Bland annat kompass, axiometer, 

ljussensorer, massa sensorer, termometer bla. 

 

Lärare 3 säger till Magnus: Magnus var vaken och lyssna nu! 

 

Eleverna får programmera på datorn tills lektionen är slut. Eleverna får mycket 

hjälp av lärare 1 och 2 hela tiden. Lektionen avslutas när lärare 2 säger till. 

6.1.1 Kontext 

Lärare 1 och 2 knyter an ämnesinnehållet till elevernas förkunskaper och erfa-

renheter. Målen för lektionen, centrala begrepp, ämnesspecifika arbets- och 

tankesätt uppmärksammas tydligt. Eleverna stimuleras till aktivitet runt ämne-

sinnehållet med diskussioner, film och övningar praktiskt. 

6.1.2 Interaktion  

Lärare 1 och 2 ställer frågor av olika karaktär på hela lektionen. Lärarna ger all-

tid eleverna ordet när de ber om det. Lärarna förklarar språkligt de uppgifter 

som ges. Eleverna stöttas när de gör sina uppgifter. I sammanfattningarna/ut-

värderingarna/efterhandsdiskussionerna är lärare 1 och 2 hela tiden uppmärk-

sam på både målen och processen.  
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6.1.3 Språklig stöttning 

Lärare 1 och 2 ger mycket stöttning först genom introduktionen men även ge-

nom hela lektionen. Eftersom det finns tre lärare i klassrummet är möjligheten 

att ge språklig stöttning större än på en vanlig lektion när det bara finns en lä-

rare. Lärarna är tydliga med vilka de språkliga målen är hela tiden. Lärarna 

använder ett begripligt språk. Eleverna får feedback på sitt språkbruk. Målen 

anges och uppgifter förklaras med språkfokus. Eleverna stöttas när de får upp-

gifter med språkfokus. Enskilt stöd ges till elever som har särskilda behov av 

språklig stöttning. 

 

Tabell 4. Observation – Matematik 

I tabell 4 presenteras resultatet av observationen under matematiklektionen. 

 

 Det här gör Lärare 1 och 2 

Alltid Ibland Aldrig 

Kontext och ämnesinnehåll    

Jag knyter an ämnesinnehållet till elevernas för-

kunskaper och erfarenheter.  

x   

Jag uppmärksammar målen för lektionen. x   

Jag uppmärksammar centrala begrepp. x   

Jag uppmärksammar ämnesspecifika arbets- och 

tankesätt. 

x   

Jag stimulerar eleverna till aktivitet runt ämnesin-

nehållet.  

x   

Interaktion och samarbete    

Jag ställer frågor av olika karaktär. x   

Jag ger ofta eleverna ordet. x   

Jag förklarar språkligt de uppgifter jag ger. x   

Jag stöttar eleverna när de gör sina uppgifter. x   

I sammanfattningarna/utvärderingarna/efter-

handsdiskussionerna är jag uppmärksam på både 

målen och processen. 

x   

Språklig stöttning    

Jag är tydlig med vilka de språkliga målen är. x   

Jag använder mig av ett begripligt språk. x   

Jag ger eleverna feedback på deras språkbruk. x   

Jag anger målen och förklarar uppgifter med 

språkfokus. 

x   

Jag stöttar eleverna när de får uppgifter med 

språkfokus. 

x   

Jag ger enskilt stöd till elever som har särskilda 

behov av språklig stöttning. 

x   
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6.2 Observation – So  

Observationen i so tog 50 minuter. Lärare 3 var den enda läraren på lektionen. 

Lektionen inleds med att eleverna i 8X samlas i klassrummet. De står upp tills 

lärare 3 säger till att de får sätta sig. Då sätter sig eleverna. Läraren kollar av 

vilka som är på lektionen och tar närvaro med hjälp av datorn. Vissa elever är 

sena. Magnus och Jonas kommer 5 minuter sent. Magnus, Jonas och får tillsä-

gelser under hela lektionen för att läraren tycker att de pratar för mycket. 

 

Lektionen i so består av att eleverna får arbeta enskilt hela lektionen med da-

torn som hjälp. Det är ofta samma elever som ber om hjälp under lektionens 

gång: Marika, Heidi, Lina och Caroline. Marika går ofta fram till katedern och 

ställer sina frågor där läraren sitter. Det finns en elev, Niklas, som frågar lära-

ren hela tiden. Läraren verkar bli irriterad av detta. Läraren går inte till ele-

verna. Lektionen bygger på att man ska ha påbörjat en uppgift sedan tidigare. I 

so:n arbetar eleverna med: Hållbar utveckling – Göra ett val. Uppgiften finns i 

Google Classroom som alla elever har tillgång till. Lektionen avslutas när lä-

rare 3 säger till. 

6.2.1 Kontext 

Läraren knyter an ämnesinnehållet till elevernas förkunskaper och erfaren-

heter genom att eleverna fortsätter med det arbetsområde som redan är påbör-

jat. Eleverna får en påminnelse om vad de ska göra en gång i början lektionen 

annars är det eget arbete som gäller. Det står dock på tavlan vad de ska göra 

och allt som eleverna behöver veta finns i Google Classroom. Lektionen består 

att eleverna går in i Google Classroom som heter So 8X – Studybee och jobbar 

med en uppgift som heter: Hållbar utveckling – Göra ett val. Målen för lektionen, 

centrala begrepp, ämnesspecifika arbets- och tankesätt har alltså redan upp-

märksammats tidigare. Vill eleverna ha en påminnelse frågar de läraren igen, 

en kompis eller tittar i datorn. Eleverna stimuleras inte till aktivitet runt ämne-

sinnehållet. Eleverna fortsätter att skriva på sin uppgift i datorn. 

6.2.2 Interaktion 

Läraren ställer inte frågor av olika karaktär men ger ibland eleverna ordet, för-

klarar de uppgifter som ges och stöttar eleverna när de gör sina uppgifter. Det 

finns dock inte så mycket interaktion i övrigt på lektionen. Lektionen består av 

att eleverna jobbar enskilt med datorn och skriver på sina texter. Det är skill-

nad när läraren startade upp arbetsområdet. Då fick eleverna mer variation 

med filmer och diskussioner osv. Eleverna stöttas när de gör sina uppgifter om 

de ber om det. I sammanfattningarna/utvärderingarna/efterhandsdiskussion-
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erna är läraren uppmärksam på både målen och processen på så vis att han på-

minner om när uppgiften ska bli klar. Detta sker dock endast efter att eleverna 

frågar. 

6.2.3 Språklig stöttning 

Läraren ger viss språklig stöttning men går inte igenom vilka de språkliga må-

len är muntligt. Läraren använder ett begripligt språk och ger eleverna feed-

back på deras språkbruk ibland. Eleverna stöttas ibland när de får uppgifter 

med språkfokus om de själva ber om det, det sker inte automatiskt. Eleverna 

stöttas ibland när de får uppgifter med språkfokus. Läraren ger ibland enskilt 

stöd till elever som har särskilda behov av språklig stöttning. Tre elever frågar 

samtidigt och den elev som verkar behöva mest hjälp får snällt vänta. 
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Tabell 5. Observation – So 

I tabell 5 presenteras resultatet av observationen under lektionen i so. 

 

 Det här gör Lärare 3 

Alltid Ibland Aldrig 

Kontext och ämnesinnehåll    

Jag knyter an ämnesinnehållet till elevernas för-

kunskaper och erfarenheter.  

 x  

Jag uppmärksammar målen för lektionen.   x 

Jag uppmärksammar centrala begrepp.   x 

Jag uppmärksammar ämnesspecifika arbets- och 

tankesätt. 

  x 

Jag stimulerar eleverna till aktivitet runt ämnesin-

nehållet.  

  x 

Interaktion och samarbete    

Jag ställer frågor av olika karaktär.   x 

Jag ger ofta eleverna ordet.  x  

Jag förklarar språkligt de uppgifter jag ger.  x  

Jag stöttar eleverna när de gör sina uppgifter.  x  

I sammanfattningarna/utvärderingarna/efter-

handsdiskussionerna är jag uppmärksam på både 

målen och processen. 

 x  

Språklig stöttning    

Jag är tydlig med vilka de språkliga målen är.   x 

Jag använder mig av ett begripligt språk. x   

Jag ger eleverna feedback på deras språkbruk.  x  

Jag anger målen och förklarar uppgifter med 

språkfokus. 

  x 

Jag stöttar eleverna när de får uppgifter med 

språkfokus. 

 x  

Jag ger enskilt stöd till elever som har särskilda 

behov av språklig stöttning. 

 x  

6.3 Observation – Svenska 

Observationen i svenska tog 60 minuter. Lärare 3 var den enda läraren på lekt-

ionen. Observationerna under lektionerna i so och svenska är väldigt lika vil-

ket antagligen beror på att det är samma lärare som undervisar på bägge lekt-

ionerna. Läraren har en speciell undervisningsstil. Lektionen inleds på samma 

sätt med att eleverna i 8X samlas i klassrummet. De står upp tills läraren säger 

till att de får sätta sig. Då sätter sig eleverna. Läraren kollar av vilka som är på 

lektionen och tar närvaro. Denna gång kommer dock alla elever i tid. 
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Lektionen i svenska består av att eleverna får arbeta enskilt hela lektionen med 

datorn som hjälpmedel. Det är ofta samma elever som ber om hjälp: Marika, 

Heidi, Lina och Niklas. Marika går ofta fram till katedern där läraren sitter och 

ställer sina frågor. Läraren går inte till eleverna. Eleverna är mitt upp i ett en-

skilt arbete. Lektionen bygger på att man ska ha påbörjat en skrivuppgift se-

dan tidigare. I svenskan jobbar eleverna med: Der Untergang/Undergången. 

Uppgiften finns i Google Classroom som alla elever har tillgång till. Lektionen 

avslutas när läraren säger till. 

6.3.1 Kontext  

Läraren knyter an ämnesinnehållet till elevernas förkunskaper och erfaren-

heter genom att instruera eleverna att fortsätta med det arbetsområde som re-

dan är påbörjat. Eleverna får en påminnelse om vad de ska göra en gång i bör-

jan lektionen annars är det eget arbete som gäller. Det står dock på tavlan vad 

de ska göra. All information som eleverna behöver veta finns i Google 

Classroom. Lektion består att eleverna går in i Google Classroom Svenska 8X – 

Studybee och jobbar med en uppgift som heter Der Untergang/Undergången. Må-

len för lektionen, centrala begrepp, ämnesspecifika arbets- och tankesätt upp-

märksammas inte med argumentet att de har uppmärksammats tidigare. Ele-

verna stimuleras inte till aktivitet runt ämnesinnehållet. Eleverna sitter och 

skriver på datorn under hela lektionen. En elev som var borta när uppgiften in-

troducerats får svårare att hänga med och har många frågor. 

6.3.2 Interaktion 

Läraren ställer inte frågor av olika karaktär men ger ibland eleverna ordet, för-

klarar de uppgifter som ges och stöttar eleverna när de gör sina uppgifter. 

Lektionen består av att eleverna jobbar enskilt med datorn och skriver på sina 

texter. I sammanfattningarna/utvärderingarna/efterhandsdiskussionerna är lä-

raren uppmärksam på både målen och processen på så vis att han påminner 

om när uppgiften ska bli klar. Detta sker dock endast efter att elev Heidi frå-

gar. 

6.3.3 Språklig stöttning 

Läraren ger viss språklig stöttning men går inte igenom vilka de språkliga må-

len är muntligt. Läraren använder ett begripligt språk och ger eleverna feed-

back på deras språkbruk ibland. Eleverna Magnus, Jonas, och Niklas stöttas 

när de får uppgifter med språkfokus eftersom de själva ber om stöd. Eleverna 

Heidi, Marika, Lina och Caroline stöttas när de får uppgifter med språkfokus 

eftersom de frågar om hjälp vad vissa ord som de upplever är svåra, betyder. 

Läraren ger ibland enskilt stöd till elever som har särskilda behov av språklig 

stöttning, om de frågar. 
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Tabell 6. Observation – Svenska 

I tabell 6 presenteras resultatet av observationen under lektionen i svenska. 

 

 Det här gör Lärare 3 

Alltid Ibland Aldrig 

Kontext och ämnesinnehåll    

Jag knyter an ämnesinnehållet till elevernas för-

kunskaper och erfarenheter.  

 x  

Jag uppmärksammar målen för lektionen.   x 

Jag uppmärksammar centrala begrepp.   x 

Jag uppmärksammar ämnesspecifika arbets- och 

tankesätt. 

  x 

Jag stimulerar eleverna till aktivitet runt ämnesin-

nehållet.  

  x 

Interaktion och samarbete    

Jag ställer frågor av olika karaktär.   x 

Jag ger ofta eleverna ordet.  x  

Jag förklarar språkligt de uppgifter jag ger.  x  

Jag stöttar eleverna när de gör sina uppgifter.  x  

I sammanfattningarna/utvärderingarna/efter-

handsdiskussionerna är jag uppmärksam på både 

målen och processen. 

 x  

Språklig stöttning    

Jag är tydlig med vilka de språkliga målen är.   x 

Jag använder mig av ett begripligt språk. x   

Jag ger eleverna feedback på deras språkbruk.  x  

Jag anger målen och förklarar uppgifter med 

språkfokus. 

  x 

Jag stöttar eleverna när de får uppgifter med 

språkfokus. 

 x  

Jag ger enskilt stöd till elever som har särskilda 

behov av språklig stöttning. 

 x  

6.4 Observation – Textilslöjd  

Observationen i textilslöjd tog 80 minuter. Lärare 4 var den ende läraren på 

lektionen. Lektionen var i halvklass. Eleverna går in i klassrummet direkt och 

sätter sig och börjar och jobba med sina olika projekt. Lärare 4 startar upp lekt-

ionen med att gå igenom vad alla jobbar med och uppmuntrar till diskussion. 

Eleverna tittar i datorn samtidigt som de syr eller broderar. Vissa elever går ut 

och jobbar eftersom det är fint väder ute och solen lyser.  

 

Eleverna är inne i olika processer och anteckningar finns att ta del av i Google 

Classroom till exempel, arbetsbeskrivningar för dom som behöver. De eleverna 
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jobbar med kan man lätt gå in och titta på i Google Classroom. Lektionen av-

slutas när lärare 4 säger till. 

6.4.1 Kontext 

Lärare 4 knyter an ämnesinnehållet till elevernas förkunskaper och erfaren-

heter, på lektionen även om eleverna bara fortsätter med flera påbörjade ar-

betsområden. All information som eleverna behöver finns också i Google 

Classroom. Målen för lektionen, centrala begrepp, ämnesspecifika arbets- och 

tankesätt har redan uppmärksammats tidigare, men uppmärksammas igen. 

Eleverna stimuleras till aktivitet runt ämnesinnehållet genom diskussioner 

ibland. Eleverna sitter på sina platser och jobbar. 

6.4.2 Interaktion 

Lärare 4 ställer mycket frågor av olika karaktär under hela lektionen. Läraren 

ger ibland eleverna ordet när de ber om det. Magnus, Jonas och Niklas får 

vänta när de frågar läraren något eftersom läraren svarar på en fråga som Ma-

rika har. Läraren förklarar språkligt de uppgifter som ges under lektionens 

gång. Eleverna stöttas ibland i mån av tid när de gör sina uppgifter. Eftersom 

läraren är själv kan det ibland bli så att elever som behöver hjälp och stöttning 

får vänta. I sammanfattningarna i slutet av lektionerna är läraren uppmärksam 

på både målen och processen eftersom hon noga går igenom vad eleverna ska 

göra nästa lektion.  

6.4.3 Språklig stöttning 

Läraren är tydlig med vilka de språkliga målen är, använder sig av ett begrip-

ligt språk, ger eleverna feedback på deras språkbruk, anger målen och förkla-

rar uppgifter med språkfokus. Dock kan hon inte alltid stötta eleverna eller ger 

enskilt stöd till elever som har särskilda behov av språklig stöttning eftersom 

det oftast är så att flera elever behöver hjälp samtidigt.  
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Tabell 7. Observation – Textilslöjd 

I tabell 7 presenteras resultatet av observationen under lektionen i textilslöjd. 

 

 Det här gör Lärare 4 

Alltid Ibland Aldrig 

Kontext och ämnesinnehåll    

Jag knyter an ämnesinnehållet till elevernas för-

kunskaper och erfarenheter.  

x   

Jag uppmärksammar målen för lektionen. x   

Jag uppmärksammar centrala begrepp. x   

Jag uppmärksammar ämnesspecifika arbets- och 

tankesätt. 

x   

Jag stimulerar eleverna till aktivitet runt ämnesin-

nehållet.  

 x  

Interaktion och samarbete    

Jag ställer frågor av olika karaktär. x   

Jag ger ofta eleverna ordet.  x  

Jag förklarar språkligt de uppgifter jag ger. x   

Jag stöttar eleverna när de gör sina uppgifter.  x  

I sammanfattningarna/utvärderingarna/efter-

handsdiskussionerna är jag uppmärksam på både 

målen och processen. 

x   

Språklig stöttning    

Jag är tydlig med vilka de språkliga målen är. x   

Jag använder mig av ett begripligt språk. x   

Jag ger eleverna feedback på deras språkbruk. x   

Jag anger målen och förklarar uppgifter med 

språkfokus. 

x   

Jag stöttar eleverna när de får uppgifter med 

språkfokus. 

 x  

Jag ger enskilt stöd till elever som har särskilda 

behov av språklig stöttning. 

 x  

 

6.5 Sammanfattande analys av observationerna 

Sammanfattningsvis visar resultatet av observationerna hur lärarna på olika 

sätt och i olika grad arbetar med ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt 

i praktiken utifrån den språkinriktade undervisningens tre grundprinciper: 

kontext, interaktion och språklig stöttning. Lärare 1 och 2 var mest heltäckande 

under sin lektion i matte. Detta beror troligtvis på att de var tre lärare på en 

lektion vilket underlättar när många elever behöver hjälp samtidigt. 
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Den punkt som var svårast att uppfylla var kontext vilket beror mycket på att 

lärare 3 inte gav så mycket kontextuellt stöd personligen med argumentet att 

allt som eleverna behöver finns i Google Classroom. Övriga lärare hänvisade 

också till Google Classroom men kunde ändå ge mer kontextuellt stöd. 

  

Interaktion eller ett interaktivt lärande med frågor mellan eleverna och mellan 

elever och lärare hade alla lärare lättast att klara av.  

 

Lärare 1 och 2 gav mest språklig stöttning, men även lärare 4 var duktig på att 

ge eleverna mycket hjälp utan att de behövde fråga. Lärare 3 gav minst språk-

lig stöttning även om han kunde ge feedback på deras språkbruk. 

 

När det gäller på vilket sätt lärarna arbetar med ett språk- och kunskapsut-

vecklande arbetssätt är det en kombination av begreppen kontext, interaktion 

och språklig stöttning. De lärare som bäst klarade av att balansera de tre be-

greppen var lärare 1 och 2, därefter kommer lärare 4 och svårast hade lärare 4. 

 

När det kommer till hjälpmedel visar alla lärarna att Google Classroom var det 

hjälpmedel som alla använde sig av för att kontextualisera undervisningen 

främst. Förutom Google Classroom använde sig lärarna också av filmklipp. 

 

Genom att dra slutsatser till figur 1 ovan, som grundar sig på Cummins fyr-

fältsmodell, kan man se att eleverna i klass 8X, enligt de observerade lektion-

erna, oftast befinner sig i tredje och fjärde fältet: utvecklingszonen och frustrat-

ionszonen. Det tredje fältet kan också beskrivas med hjälp av Vygotskijs närm-

aste utvecklingszon. Det är i det tredje fältet som eleverna får stöttning tills det 

klarar av något själva. Det fjärde fältet kräver mer av eleven och ställer högre 

krav på att klara av saker på egen hand med endast lite stöttning från läraren. 

När lärare 3 inte ger så mycket stöttning på sina lektioner i so och svenska be-

finner sig eleverna för det mesta i det fjärde fältet som är kognitivt krävande 

med lite kontext. Undervisningen hos lärare 1, 2 och 4 sker oftast i det tredje 

fältet eftersom lektionerna är kognitivt krävande med mycket kontext. Dock är 

det tydligt att eleverna kan befinna i sig i olika fält men ändå vara på samma 

lektion beroende på hur lätt eller svårt eleverna har att förstå en uppgift för 

stunden. Förskjutningar från fält tre till fält fyra kan inträffa och vice versa, 

från fält fyra till tre beroende på om de kontextuella anknytningspunkterna 

blir fler eller färre. 
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7 Resultatredovisning av intervjuerna 

I analysen av intervjuerna vill jag veta hur lärarna beskriver sin undervisning 

och upplever att de kan påverka den. Det är detta djup och denna inlevelse 

som jag vill undersöka, med relevanta citat och tolkningar.  

  

Resultaten som redovisas i det här kapitlet avser lärare 1, 2, 3 och 4:s intervjus-

var. De intervjufrågor som har använts har i tidigare kapitel placerats in i sitt 

teoretiska och metodologiska sammanhang och ses i sin helhet i bilaga 3. Jag 

vill poängtera att det här är självklart ingen uttömmande bild som jag har fått 

av lärarnas undervisning utan enbart vad de väljer att berätta för mig. 

 

Jag har intervjuat fyra lärare. Lärare 1 har undervisat i matematik och naturve-

tenskapliga ämnen (biologi, kemi, fysik) på högstadiet och naturkunskap på 

gymnasiet. Lärare 2 har undervisat i matematik och naturvetenskapliga ämnen 

(biologi, kemi, fysik). Lärare 3 undervisar i svenska och so, och lärare 4 under-

visar i textilslöjd,  

 

Frågorna i intervjun överlappar varandra i flera fall. De fyra lärarna pratar om 

många olika saker i intervjuerna och jag ska därför fokusera på vissa frågor, 

vilka kan analyseras på olika sätt. Innebörden av detta är att kunna jämföra 

hur lärare 1, 2, 3 och 4 tänker kring ett språk- och kunskapsutvecklande arbets-

sätt. Jag kommer att tillämpa en metod och sammanföra de frågor som handlar 

om samma sak. Jag har använt mig av Hajer & Meestringas begrepp: kontext, 

interaktion och språklig stöttning, som förklaras i bakgrundskapitlet ovan (kapi-

tel 3). Vidare har jag tagit med vissa citat från lärare 1, 2, 3 och 4, men i övrigt 

har jag tolkat lärarnas intervjuer.  

 

Nedan redovisas vad lärare 1, 2, 3 och 4 har svarat på fråga 5, 6 och 7 om kon-

text, interaktion och språklig stöttning i bilaga 3. Jag har tagit fram exempel på 

citat från lärarna som var mest beskrivande. 

7.1 Lärare 1 

Nedan redovisas vad lärare 1 har svarat på fråga 5, 6 och 7 om kontext, inter-

aktion och språklig stöttning i bilaga 3. 

7.1.1 Kontext 

Lärare 1 svarar på frågan om kontext och ämnesinnehåll och menar att det är 

kärnan i undervisningen. Vidare påpekar läraren att hon alltid brukar knyta an 

ämnesinnehållet till elevernas förkunskaper och erfarenheter, oavsett vilken 

lektion det är:  
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Vi uppmärksammar alltid målen för lektionen/centrala begrepp/ämnesspeci-

fika arbets- och tankesätt. Det är en del av vårat arbetssätt när vi jobbar med 

de här ämnena. Detta förklarar vi även i Google Classroom (Lärare 1 2019).  

 

7.1.2 Interaktion 

På frågan om interaktion och samarbete svarar läraren att hon alltid försöker 

att ställa frågor av olika karaktär, ge eleverna ordet och stötta när de gör sina 

uppgifter. Läraren förklarar att det inte alltid går så bra att samarbeta eftersom 

eleverna inte alltid kan själva men absolut om det går gör jag det.  

7.1.3 Språklig stöttning 

Läraren förklarar att elever som har enskilda behov av språklig stöttning får 

det. Ett exempel är elever som har ett annat språk än svenska som modersmål. 

Läraren menar att hon möter ganska många nu som har andra modersmål än 

svenska och då är det bra att kunna hjälpa till med stöttning, förklara och för-

tydliga. Läraren brukar ofta använda hjälpmedel för att kontextualisera under-

visning som bildstöd eller något annat. På frågan om läraren ger eleverna feed-

back på deras språkbruk så försöker hon göra det. Ett exempel i matten är när 

eleverna säger plussa, då rättar läraren och säger att det heter addera istället. 

Läraren menar att det är viktigt att man använder rätt termer för rätt begrepp 

och rätta till om någon elev säger fel. Eleverna får stöd och kan även få någon 

extra text att läsa om de inte förstår vissa ord direkt. Läraren understryker att 

vissa ord är ganska svåra speciellt i no-ämnena och då kan eleverna behöva 

hjälp med det: 

 

Då många har arabiska som modersmål. Om de inte förstår ordet på svenska 

så kan jag ta till arabiska. Det fungerar alltid, då förstår eleven. Då säger ele-

ven: Aha! (Lärare 1 2019). 

7.2 Lärare 2 

Nedan redovisas vad lärare 2 har svarat på fråga 5, 6 och 7 om kontext, inter-

aktion och språklig stöttning i bilaga 3. 

7.2.1 Kontext 

På frågan om kontext och ämnesinnehåll svarar läraren att hon alltid knyter an 

ämnesinnehållet till elevernas förkunskaper. Ett exempel är att skicka ut förar-

beten innan lektioner och alltid ge eleverna en frågeställning som de kan tänka 

på innan lektionen för att hamnar i rätt tanke eller mindset. Exempel på förar-

bete kan vara att tala om ett tema i förväg och lägga ut länkar via Google 
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Classroom, exempelvis astronomitema med filmer om rymden. Läraren förkla-

rar vidare att programmering idag ingår i matte och teknikundervisningen och 

blev i somras obligatoriskt i både matte och teknik. Läraren ser det som ett gyl-

lene tillfälle att samarbeta: 

 

Matte handlar om hur man ska skriva algoritmerna och programmering 

handlar om hur man ska kunna styra sakerna som exempelvis robotar. Så det 

går att få in väldigt bra ihop. Vi arbetar medvetet med aktivitet runt ämnes-

innehållet (Lärare 2 2019). 

7.2.2 Interaktion 

Läraren menar att hon alltid försöker ställa frågor av olika karaktär eftersom 

hon vill att eleverna ska höras och försöker därför att fördela ordet så gott det 

går. Vidare förklarar läraren att hon försöker vägleda och hjälpa om det är nå-

gon som inte kan eftersom  hon vill att alla elever ska lyckas.  

7.2.3 Språklig stöttning 

På frågan om språklig stöttning svarar läraren att hon inte är bäst på det språk-

liga stödet men tycker det underlättar att alltid vara två lärare på lektionen ef-

tersom det då alltid det finns möjlighet att hjälpa varandra när det kommer till 

språket.  

7.3 Lärare 3 

Nedan redovisas vad lärare 3 har svarat på fråga 5, 6 och 7 om kontext, inter-

aktion och språklig stöttning i bilaga 3. 

7.3.1 Kontext 

Läraren menar att det är svårt att jobba med kontext och ämnesinnehåll i 

undervisningen eftersom det inte finns några direkta förkunskaper att jobba på 

det sättet. Två exempel ges dock på när han menar att det går att jobba med 

kontext i undervisningen: 

 

Det är mer nu när jag har vikarierat i so:n som vi har jobbat med kontext i 

små etapper, först prata allmänt om exempelvis lag och rätt, sedan efter det 

titta på film och sedan diskutera den filmen utifrån vad vi diskuterade innan, 

det är förkunskaperna isåfall, i svenskan så är det klart att man kan ta reda 

på saker och ting, om jag säger att nu ska vi läsa den här boken så kan man ta 

reda på innan vi börjar läsa den, vad den handlar om, vem har skrivit den, 

vad det finns för personer i boken, så att man får en förförståelse kring det, så 

kan man jobba, det har jag gjort tidigare men just nu är det inte något som jag 

har jobbat aktivt med på det sättet (Lärare 3 2019) 



50 

 

7.3.2 Interaktion 

Läraren kommenterar att det är självklart att ställa frågor till sina elever och att 

de sedan ställer frågor tillbaka. Vidare påpekar läraren att han försöker ge det 

stöd som han kan. Med stöd menar han det digitala att det är det största stödet 

eftersom man där kan se hela processen från start till slut och att man tidigt kan 

gå in och ge feedback på vad eleven behöver jobba med. Läraren menar att det 

är bättre att jobba digitalt än att jobba med en skriven uppgift på ett papper: 

 

Det digitala är det största stödet som eleverna kan få, att kontinuerligt, under 

hela arbetsprocessen, kan man gå in och titta i deras arbete. Jag tycker att jag 

förklarar uppgifter, sedan är det klart att elever glömmer eller inte förstår, då 

får jag försöka att förklara igen, eller på ett annat sätt, repetera, det är mycket 

så i den här åldern, man får säga saker 100 gånger innan det går in (Lärare 3 

2019). 

7.3.3 Språklig stöttning 

På frågan om språklig stöttning ger lärare 3 intrycket att vanliga medelsvens-

son, infödda svenska barn, som de flesta är på skolan, inte behöver språklig 

stöttning. Läraren drar slutsatsen att eftersom vi endast har ett fåtal svenska 

som andraspråkselever som dessutom ligger på en nivå som ligger snäppet 

över en traditionell svenska som andraspråkselev, så är inte behovet av språk-

lig stöttning så stort. Lärare 3 menar dock att extra stöd är bra och att det är 

ofta andraspråkseleverna som oftast blir mest kontrollerade i deras arbeten, får 

kommentarer och stöttning, riktning, vad de ska de tänka på, hur de ska arbeta 

och var de hittar sin information. Enligt lärare 3 behöver alla elever stöd uti-

från där de befinner sig men finns det elever med särskilda behov måste man 

göra mer specifika anpassningar eftersom de behöver en annan form av stöd. 

Exempelvis  finns det en elev som har särskilda behov, dyslexi, och berättar 

hur den eleven får stöttning: 

 

Då har vi fördelen med det digitala läromedlet att där finns det TorTalk (tal-

syntes), han kan lyssna på sitt material, sedan har vi flera gånger försökt att 

jobba med den här eleven, ställer upp med att läsa upp frågor högt, och för-

klara om någonting är svårt (Lärare 3 2019). 

7.4 Lärare 4 

Nedan redovisas vad lärare 4 har svarat på fråga 5, 6 och 7 om kontext, inter-

aktion och språklig stöttning i bilaga 3. 

7.4.1 Kontext  

Läraren menar att hon jobbar mycket med kontext och ämnesinnehåll i och 

med att textilslöjden bygger mycket på att det ska läggas till, svårighetsgraden 
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ska öka hela tiden, med nya moment och nya tekniker. Läraren påpekar att 

undervisningen har en slags progression vilket innebär att det finns en struk-

tur för sjuan, åttan och nian. I nian ska eleverna utmanas ganska så mycket att 

tänka fritt och försöka lösa saker själv. Vidare beskriver läraren att hon brukar 

prata med eleverna om målen hela tiden. Dock upplever hon att eleverna inte 

själva förstår varför de ska ha slöjd. Läraren upplever att även om hon går ige-

nom målen, vad det är eleverna ska lära sig så tror majoriteten av alla elever 

fortfarande att man bara ska kunna sy sina egna kläder. Många elever har 

svårt att koppla ämnesinnehållet med det praktiska. Lärare 4 förklarar: 

 

Så den progressionen är ju hela tiden att man försöker lyfta och se vad ele-

verna gör nu, nu tittar ni på det här. Men det är som att de lever i den här 

tron om att slöjden är bara: gå dit och gör en sak och så tar man med sig den 

hem medans det är den pytte lilla biten egentligen vad vi tittar på och det är 

processen hela tiden. Hur de har jobbat och hur de har löst när det har blivit 

tokigheter och hur man kan göra om och göra rätt (Lärare 4 2019).  

7.4.2 Interaktion 

På frågan om interaktion och samarbete svarar lärare 4 att det är väldigt 

mycket diskussion på lektionerna hela tiden eftersom de flesta elever vill ha 

väldigt mycket hjälp i slöjden. Läraren menar att det hela tiden är ett pågående 

samtal i klassrummet. Exempelvis så fort en elev får problem med en uppgift 

tas det upp direkt eftersom det kan vara fler elever som har  samma problem. 

Läraren förklarar hur samarbetet med stöttning fungerar: 

 

Jag stöttar eleverna hela tiden, det är inget ämne man kan sitta vid katedern 

direkt. Man går runt hela tiden. Ibland kan jag önska att jag undervisade i ett 

ämne där man kan säga att: idag gör ni den här stencilen och så kunde man 

ha satt sig en liten stund med en helgrupp men det blir aldrig tid för det. Alla 

är i sina processer och i sina olika faser och delar av sitt arbete. Så att det är 

väldigt mycket att gå runt och väldigt mycket att hålla ordning på vad alla 

elever gör eftersom alla gör olika saker hela tiden. Vilka som behöver push-

ning och vilka som går den lätta vägen, de måste man ju ställa motfrågor till 

hela tiden, som kommer och säger: vad ska jag göra nu? Ja, vad tror du att du 

ska göra? Så måste de visa att de kan och fundera. Det är bättre att du säger 

något som är fel, än att de inte säger någonting alls, att de visar att de tänker. 

Så det är väldigt mycket diskussion och en del tycker jag är döjobbig då och 

säger men säg bara vad jag ska göra, de vill ha facit, men det funkar inte så i 

slöjden (Lärare 4 2019). 
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7.4.3 Språklig stöttning 

Lärare 4 menar att eleverna får mycket språklig stöttning i slöjden. Exempelvis 

får eleverna använda ämnesspecifika begrepp och de elever som har läs- och 

skrivproblematik kan få göra uppgifter muntligt istället. För lärare 4 är elever-

nas tanke och process det viktigaste. Läraren tycker själv att hon använder ett 

begripligt språk men är medveten om att hon får skala ner språket väldigt 

mycket eftersom exempelvis kursmålen kan vara komplicerade att förstå i re-

lation till vad eleverna ska prestera. Läraren brukar berätta för eleverna vad 

kursmålen innebär rent konkret, vad man konkret kan göra när man jobbar 

med det här målet och upplever att eleverna förstår bättre då. När det gäller 

feedback berättar läraren att eleverna ofta får det eftersom det är många som 

exempelvis inte vet vad pressarfoten på symaskinen heter. Läraren menar 

dock att det ofta inte räcker att poängtera vissa centrala begrepp en gång ef-

tersom eleverna gömmer lika fort, då gäller det att repetera ämnesspecifika be-

grepp, på samma sätt som man nöter glosor i engelskan. Lärare 4 beskriver att 

hon ger mycket enskilt stöd till eleverna: 

 

Varje lektion startar vi upp med att berätta: nu idag ska vi jobba med det här, 

detta ska ni avsluta, ni som har kommit dit ni gör det här och sedan rör man 

sig runt hela tiden och kollar av, hur går det för dig idag? Hur långt har du 

kommit nu? Nu behöver jag hjälp! Men sedan finns det alltid dom eleverna 

som sitter tyst och väntar bara och inte helst vill jobba, till exempel, eller som 

inte vågar kanske att ta platsen heller. Så ibland får man säga: stopp nu får ni 

sätta er, nu vill jag gå varvet så man hinner runt till alla (Lärare 4 2019). 

7.5 Sammanfattande analys av intervjuerna 

Sammanfattningsvis uppvisar resultatet av intervjuerna ett grundläggande di-

lemma i förhållande till den grad av kontext, interaktion och språklig stöttning 

som lärarna menar att de använder sig av i undervisningen. Dilemmat blir 

kanske extra synligt i undervisningen när det finns elever som behöver mer 

stöd än andra, bland andra fyra elever med annat modersmål än svenskan i 

klass 8X. För ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt kan det vara så att 

en kombination i praktiken skulle vara det optimala. Alla lärare verkar vara 

överens om att det digitala och datorn är ett stort hjälpmedel och stöd för både 

lärare och elever, även i textilslöjden. Även om de viktigaste hjälpmedlen en-

ligt lärare 4 i textilslöjden är alla maskiner och alla verktyg. 

 

Både lärare 1 och 2 menar att de jobbar mycket med kontext i undervisningen. 

Lärare 3 menar att det är svårt med kontext i svenskan, men att det går bra i 

so:n. Lärare 4 menar att de jobbar med kontext men att det dock ibland kan 
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vara svårt för eleverna att förstå kontexten i textilslöjden även fast läraren för-

klarar hela tiden. 

 

Alla lärare menar att interaktion är centralt i undervisningen. Ibland blir det 

mer samarbete med diskussioner, ibland mindre. Lärare 4 verkar diskutera 

mer med eleverna än lärare 3. Lärare 1 försöker alltid att ställa frågor av olika 

karaktär. För det mesta ger läraren eleverna ordet. Ibland går det inte så bra ef-

tersom de inte alltid kan själva.  

 

Lärare 3 tyckte att språklig stöttning främst behövs för elever med annat mo-

dersmål än svenska och för elever med exempelvis dyslexi men även att andra 

elever kan behöva hjälp. Lärare 4 hjälper alla elever hela tiden. Lärare 1 och 2 

tycker främst att stöttning behövs i språket när det gäller specifika begrepp i 

matematiken. 

 

Alla lärare tycker att det digitala och datorn, mer specifikt Google Classroom 

var ett stort hjälpmedel och stöd för både lärare och elever för att kontextuali-

sera undervisningen. 

 

Slutsatserna av intervjuerna i relation till figur 1 liknar slutsatserna av obser-

vationerna ovan. Genom att dra slutsatser till figur 1 ovan, kan man se att ele-

verna i klass 8X, enligt lärarnas utsagor, ofta befinner sig i utvecklingszonen, 

tredje fältet, och frustrationszonen, fjärde fältet. När lärare 3 beskriver att han 

inte ger så mycket stöttning på sina lektioner i so och svenska befinner sig ele-

verna för det mesta i det fjärde fältet som är kognitivt krävande med lite kon-

text. Undervisningen hos lärare 1, 2 och 4 sker oftast i det tredje fältet eftersom 

lektionerna är kognitivt krävande med mycket kontext.  

8 Diskussion 

I kapitel 8 diskuteras de resultat som framkommit i studien och redovisats i ka-

pitel 7. Resultaten ställs mot bakgrunden i kapitel 3 i viss mån och tidigare 

forskning, som presenterats i kapitel 4. Därefter diskuteras val av metod.   

 

 

 

 



54 

 

8.1 Resultatdiskussion  

Det övergripande syftet med studien var som tidigare nämnts i kapitel 2 att 

undersöka hur fyra lärare på en högstadieskola arbetar på ett språk- och kun-

skapsutvecklande sätt. För att undersöka detta användes följande två fråge-

ställningar: 

 

1. Hur arbetar lärare på ett språk- och kunskapsutvecklande sätt?  

2. Vilka hjälpmedel använder lärare för att kontextualisera undervis-

ningen?  

Resultatet av observationerna och intervjuerna ger svar på det övergripande 

syftet. Det sätt på vilket lärarna arbetar på i fråga om ett språk- och kunskaps-

utvecklande arbetssätt varierar i förhållande till kontext, interaktion och språklig 

stöttning och var i de fyra fälten som eleverna befinner sig enligt figur 1 som 

presenterats i kapitel 3. 

 

Det hjälpmedel som lärarna främst använder för att kontextualisera undervis-

ningen är Google Classroom. 

8.1.1 Kontext 

Lärare 1 och 2 visar en film som heter SARA av Skolverket för att knyta an äm-

nesinnehållet till elevernas förkunskaper och erfarenheter. Både innan och ef-

ter filmen förklarade lärarna hur ämnet hängde ihop med vad filmen handlade 

om och hur filmen. Filmen användes som ett så kallat visuellt stöd för kommu-

nikationen. Ett annat tips enligt Hajer och Meestringa som hjälper eleverna att 

koppla ämnesinnehållet är genom att ge mycket visuellt och taktilt stöd (tips 2 av 

7) (Hajer & Meestringa 2014:30). 

 

Lärare 1 och 2 uppmärksammade ett antal centrala begrepp genom undervis-

ningen som eleverna i 8X sedan fick använda. Löthagen, Lundenmark & Mo-

digh menar att just detta kan vara ett sätt att ger eleverna en känsla av att de 

kan klara uppgifterna (Löthagen, Lundenmark & Modigh 2012:59-62). Ele-

verna fick arbeta med begreppen både analogt och digitalt genom samtal, film, 

diskussioner och i arbetet med programmering med datorn och microbiten. 

Att låta eleverna träna på att använda nya begrepp genom att formulera dem i olika 

skrivuppgifter (tips 4 av 7) och att använda olika arbetssätt som lockar till interaktion 

(tips 5 av 7) är något som Hajer och Meestringa menar är språk- och kunskaps-

utvecklande (Hajer & Meestringa 2014:30). 

 

Lärare 1 och 2 förklarar begrepp med visuellt och taktilt stöd. Detta går i linje 

med Nygård Larsson som skriver att det är viktigt att läraren arbetar med både 

verbalt och visuellt stöd i exempelvis naturkunskap (Nygård Larsson 
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2013:600f). Vidare belyser ett sociokulturellt perspektiv språket som ett stöd el-

ler verktyg som bidrar till förståelse tillsammans med exempelvis bilder eller 

filmer i kunskapsutvecklingen (Gibbons 2013b:36-37; Hägerfelth 2011:21, 36, 

46, 126). 

 

Lärare 4 menar att hon brukar få förklara begrepp om och om igen i textilslöj-

den, men eleverna glömmer lika fort eller förstår inte. Då försöker lärare 4 att 

förklara igen, eller på ett annat sätt, repetera, det är mycket så i den åldern, 

man får säga saker 100 gånger innan det går in. Exempelvis får lärare 4 ofta 

förklara för eleverna vad pressarfoten på symaskinen heter (den som man sän-

ker upp och ner). Eleverna glömmer men hon menar att det är som att nöta 

glosor i engelskan, man nöter det tills de här ämnesspecifika begreppen sitter 

hela tiden. Detta går i linje med Ribecks studie som visar att det oftast är de 

ovanliga ämnesspecifika orden som är svåra att komma ihåg i exempelvis na-

turvetenskapen (Ribeck 2015:238f). 

8.1.2 Interaktion  

Lärare 1 och 2 varierar sig genom att ställa frågor av olika karaktär (öppna och 

raka) (tips 1 av 7) och ger ofta eleverna ordet. 1 (kapitel 3) är det viktigt att 

undervisningen har en hög kognitiv utmaning/höga kognitiva krav och hög 

stöttning/mycket kontextuellt stöd (Hajer & Meestringa 2014:45). Ett sätt att 

skapa en sådan undervisning i ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt 

är att ställa frågor av öppen karaktär. Om lärarna använder mycket öppna frå-

gor får eleverna en utveckling av språket. Ett av Hajer och Meestringas sju 

konkreta tips på hur alla lärare, oavsett ämne, kan arbeta med ett språk- och 

kunskapsutvecklande arbetssätt i praktiken, är just att ställa öppna frågor som 

stimulerar tänkandet (tips 1 av 7) (Hajer & Meestringa 2014:30). 

 

Eleverna i klass 8X håller på att skriva faktatexter i både so och svenskan. Må-

let är att de ska bli klara innan första veckan av juni 2019. Eleverna har fått för-

bereda sig genom att diskutera sina texter i grupper som de själva har valt vil-

ket kan göra så att eleverna bättre kan förbereda sina texter inför inlämningen. 

De kan jämföra texterna med varandra och ge varandra tips. Enligt Löthagen, 

Lundenmark & Modigh är det viktigt som lärare att låta eleverna samarbeta 

om det kan göra så att de känner att de klara uppgiften bättre på det sättet 

(Löthagen, Lundenmark & Modigh 2012:59-62). Det är lika viktigt att utmana 

eleverna, ha höga förväntningar som att ge mycket stöttning (ibid. och Hajer & 

Meestringa 2014:59). Det är en bra kombination som läraren ska ha för en bra 

kunskapsutveckling. Även Gibbons menar att stöttning är centralt vilket även 

kan innebära lite hjälp som gör att eleven sedan kan klara uppgiften själv på 

egen hand (Gibbons 2013b:39). 
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I textilslöjden har eleverna endast lektioner i halvklass. Eleverna arbetar 

mycket enskilt men diskuterar dock mycket med varandra hela tiden och vill 

gärna ha hjälp vilket innebär att man hela tiden hör ett samtal någonstans i 

klassrummet. Lärare 4 menar att lektionerna fungerar som ett pågående samtal 

där man kan hjälpas åt med att hitta på idéer. Om det är någon som har kom-

mit på en bra lösning kan man ta upp det med alla eleverna och ta lärdom av 

varandra. Det är en processdiskussion hela tiden och lärare 4 stannar kontinu-

erligt upp och reflekterar/har utvärderingar som en del av undervisningen. Att 

som lärare använda olika arbetssätt parallellt som lockar till interaktion (tips 5 av 7) 

och ha kontinuerliga utvärderingar som en fast punkt i undervisningen (tips 7 av 7) 

är något som Hajer & Meestringa menar är en fördel i ett språk- och kunskaps-

utvecklande arbetssätt (Hajer & Meestringa 2014:30). 

8.1.3 Språklig stöttning 

Eleverna har hela tiden chans att få feedback från lärare 3 under lektionens 

gång eftersom deras dokument delas med läraren i Google Classroom. Läraren 

sitter och kommenterar i elevernas dokument under lektionens gång. Detta lär 

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

själva kan göra för att utvecklas (tips 6 av 7). Vill eleverna ha hjälp är det bara att 

skriva i dokumentet eller gå fram till lärare 3 och fråga. Vissa elever frågar mer 

än andra. Lärare 3 har också möjlighet att erbjuda ett rikt utbud av olika texter 

(tips 3 av 7) eftersom han kan lägga ut dem direkt i Google Classroom där ele-

verna kan ta el av dem. Enligt Hajer och Meestringa är detta sätt att arbeta på 

två exempel på hur man som lärare kan använda ett språk- och kunskapsut-

vecklande arbetssätt i praktiken (Hajer & Meestringa 2014:30). 

 

I textilslöjden ger lärare 4 även mycket visuellt och taktilt stöd (tips 2 av 7) ef-

tersom hon hela tiden jobbar med material och maskiner när eleverna får sy el-

ler brodera exempelvis (Hajer & Meestringa 2014:30). Det kan handla om att 

man visar upp hur något ska se ut innan eleverna börjar med en uppgift. Ele-

verna kan exempelvis både få se en film som finns i Google Classroom och få 

känna både känna på olika material inför ett projekt som de ska genomföra. 

 

I linje med Axelssons tycker lärare 3 att det är viktigt att ge de elever som har 

ett annat modersmål än svenskan extra stöd och det är oftast de eleverna som 

lärare 3 oftast kontrollerar mest i deras arbeten och kommenterar och ger dem 

stöttning, riktning, vad de ska tänka på, hur de ska arbeta och var de hittar sin 

information (Axelssons 2006:117f). Något som är bra med lärare 3 är att han är 

lärare i både svenska och svenska som andraspråk eftersom Axelsson menar 

att det är viktigt att ämneslärare och läraren i exempelvis svenska som andra-
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språk samarbetar. Resultatet visar även att exempelvis lärare 1 menar att mo-

dersmålslärare gynnar elever med annat modersmål än svenska. Lärare 1 me-

nar att det är en fördel att hon kan arabiska i undervisningen när hon har en 

del arabisktalande elever. Många har arabiska som modersmål. Om de inte för-

står ordet på svenska så kan hon ta till arabiska. Det fungerar alltid, då förstår 

eleven.  

 

Resultatet av intervjuerna visar vidare att lärare 1, 2, 3 och 4 arbetar mycket 

med Vygotskijs närmaste utvecklingszon (Gibbons 2013b:36-37; Hägerfelth 

2011:21, 36, 46, 126). Lärare 4 hänvisar uttryckligen till Vygotskijs utvecklings-

zon och menar att det är viktigt att utmana de elever som strävar efter ett A. 

Lärare 4 menar att man tillgodogör sig kunskaperna i slöjden genom att man 

ska kunna jobba så självständigt som möjligt för att få ett A vilket innebär att 

man behöver tänka på hur man löser uppgifter och kanske börjar med en liten 

enklare sak. Exempelvis kan en elev få  uppgift att sy en tygpåse och utmanas i 

uppgiften genom att lära eleven att sy i en dragkedja också och så får man lära 

sig det momentet också. 

8.2 Metoddiskussion  

Examensarbetet har varit explorativt på så vis att det som undersökts, och den 

kombination av kvalitativa metoder, observation och intervju, som använts, görs 

för första gången av mig och därför egentligen behöver flera studier för att vi-

sas ge stabila resultat. 

 

Examensarbetets metodologi var fallstudie, där det specifika som avgjorde va-

let av verksamhet, lärare, årskurs och klass var för att jag hade tillgång till dem 

på arbetsplatsen, och för att jag tycker att de är intressanta. Klass 8X är inte teo-

retiskt högpresterande, men det fanns ändå skillnader i hur eleverna upplevs 

på de olika lektionerna. Målgruppen för examensarbetet bestod av elever i 

klass 8X. De var viktigt att lärarna som observerades var samma lärare som in-

tervjuades för att kunna gå på djupet. Lärarna som ingår i examensarbetet har 

en samlad erfarenhet av cirka 66 års erfarenhet av undervisning.  

 

De observerade lärarna visste att de skulle observeras och vilka punkter som 

jag skulle titta på eftersom de hade fått mail observationsschemat på mail vil-

ket är en svårighet med observationsstudier eftersom det kan ha bidragit till en 

forskningseffekt, vilket innebär att de observerade kan agera annorlunda i situ-

ationen de blir observerade i än de skulle gjort annars. 

 

Jag använde två metoder när jag analyserade lärarnas svar: observation och in-

tervju. Hade jag någon nytta med att använda två analysmetoder? Kunde man 
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ha ersätt den ena med den andra? Är det någon idé att hålla isär dessa? Vad 

ger den ena metoden som inte den andra ger? Skälet att ha observationerna är 

att man ser hur lärarna arbetar oavsett om de själva anser att de jobbar på ett 

språk- och kunskapsutvecklande sätt, eller inte. Jag anser att båda behövs för 

att få fram om lärarna arbetar på ett språk- och kunskapsutvecklande sätt. In-

tervjuerna har en högre trovärdighet när de förklarar vad de gör i klassrum-

met. Det är skälet till att ha båda två.  

9 Sammanfattande slutsatser 

Det övergripande syftet med denna studie har varit att undersöka hur lärare 

på en högstadieskola i Västra Götalands län i Sverige arbetar på ett språk- och 

kunskapsutvecklande sätt. Två mer specifika frågeställningar är: 1. Hur arbetar 

lärare på ett språk- och kunskapsutvecklande sätt? 2. Vilka hjälpmedel använ-

der lärare för att kontextualisera undervisningen? 

 

Resultatet av observationerna och intervjuerna ger svar på det övergripande 

syftet. Det sätt på vilket lärarna arbetar på i fråga om ett språk- och kunskaps-

utvecklande arbetssätt varierar i utifrån den språkinriktade undervisningens 

tre grundprinciper: kontext, interaktion och språklig stöttning. Det beror även på 

var läraren vill att eleverna ska befinna sig enligt Cummins fyrfältsmodell, som 

visualiserar och illustrerar den kontextuella och kognitiva dimensionen av lä-

rande som grund. Det framgick även att det hjälpmedel som lärarna främst an-

vänder för att kontextualisera undervisningen är datorn och Google 

Classroom. Slutsatsen är att lärare 3 gav minst kontext, interaktion och språk-

lig stöttning i undervisningen medan lärare 1, 2 och 4 uppfyllde mer punkter 

enligt observationsschemat. 

 

Det som är anmärkningsvärt med resultatet av observationerna och intervju-

erna är de slutsatser som kan dras i förhållande till figur 1 som grundar sig på 

Cummins fyrfältsmodell . Exempelvis, kan den lärare som inte gav så mycket 

stöttning, vara den som utmanar eleverna mest vilket i sin tur kan ge bättre re-

sultat för den enskilde eleven i förlängningen enligt Pygmalioneffekten som pre-

senterades i bakgrundskapitlet i kapitel 3. Det är inte givet att den lärare som 

ger mycket kontext är bättre än den som ger lite kontext. Det kan också vara så 

att man rentav missgynnar en elev om man som lärare ger för lite kontext till 

en elev som behöver mycket kontext. Det har inte varit min avsikt i studien att 

gå in i detalj på hur lärares undervisningsstil eventuellt kan påverka elever, 

men det är intressant att tänka på. 
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10 Framtida forskning 

Det skulle vara intressant att undersöka hur lärare och elever kan tänka sig att 

arbeta på ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för att gynna en posi-

tiv betygsutveckling. Det hade varit intressant att följa en årskurs 7 hela vägen 

till årskurs 9 och se hur de medvetet kan arbeta med mål och betyg. 

 

Framtida forskning skulle kunna genomföras genom att på ett mer detaljerat 

sätt identifiera hur lärare och elever kan arbeta på ett språk- och kunskapsut-

vecklande arbetssätt utifrån elevers tidigare betyg, vad de har som mål att få 

som betyg i framtiden och vad de vill lära sig. Det kräver en mer detaljerad och 

anpassad undersökning att utgå från för att undersöka elevers arbetssätt i olika 

årskurser. Det skulle eventuellt kräva fler varianter av metoder, exempelvis en-

käter, observationer och djupintervjuer med låg- och högpresterande elever.  
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Bilaga 1. Informationsbrev 

Hej!  

Jag läser kursen VT2019 SV013G Svenska språket GR (C), 30 hp  på Mittuniversitetet – Mid 

Sweden University för att bli behörig att undervisa i svenska i grundskolan och gymnasiet 

(120 hp). Min handledare är Helena Andersson. Vi har bestämt att flera metoder kommer att 

användas: observationer och intervjuer. Syftet är att undersöka hur lärare arbetar på ett 

språk- och kunskapsutvecklande sätt. 

 

Dina svar spelar roll 

Dina svar är viktiga och din erfarenhet som lärare behövs för att jag ska kunna beskriva 

verkligheten så bra som möjligt. 

 

Observationer 

Observationerna kommer att ta cirka 45-60 minuter. Fyra lärare som jag också kommer att 

intervjua kommer jag att observera. Lärarna kommer att observeras på en lektion var för sig. 

Observationerna genomförs med hjälp av ett observationsschema. 

 

Intervjuer  

Efter observationerna kommer jag att genomföra uppföljande intervjuer med möjlighet att 

ställa frågor av mer generell karaktär. Intervjuerna kommer ta cirka 30-45 minuter. Fyra lä-

rare hoppas jag vill bli intervjuade. Lärarna kommer att intervjuas individuellt. Intervjuerna 

består av öppna frågor.  

 

I min uppsats kommer alla att vara anonyma och få påhittade namn. Allt material kommer 

att behandlas konfidentiellt av mig. Rapporten kommer primärt att användas i studiesyfte. 

 

Det är frivilligt att delta, men för att resultatet ska bli mer tillförlitligt och eftersom din med-

verkan är betydelsefull ber jag dig att delta i undersökningen och är mycket glad om du tar 

dig tid att vara med! 

 

Stort tack på förhand för din medverkan! 

 

Med vänliga hälsningar, 

Louise Rönnestad  
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Bilaga 2. Observationsschema 

 

 Det här gör jag Kommentarer 

Alltid Ibland Aldrig  

Allmänpedagogiskt förhållningssätt     

Jag har en positiv kontakt med eleverna.     

Jag stimulerar till ett positivt arbetsklimat.     

Jag strukturerar lektionen och innehållet.     

Jag ser till att det finns variation på mina lekt-

ioner. 

    

Jag uppmuntrar eleverna att bidra under lekt-

ionen. 

    

Kontext och ämnesinnehåll     

Jag knyter an ämnesinnehållet till elevernas för-

kunskaper och erfarenheter.  

    

Jag uppmärksammar målen för lektionen.     

Jag uppmärksammar centrala begrepp.     

Jag uppmärksammar ämnesspecifika arbets- och 

tankesätt. 

    

Jag stimulerar eleverna till aktivitet runt ämnesin-

nehållet.  

    

Interaktion och samarbete     

Jag ställer frågor av olika karaktär.     

Jag ger ofta eleverna ordet.     

Jag förklarar språkligt de uppgifter jag ger.     

Jag stöttar eleverna när de gör sina uppgifter.     

I sammanfattningarna/utvärderingarna/efter-

handsdiskussionerna är jag uppmärksam på både 

målen och processen. 

    

Språklig stöttning     

Jag är tydlig med vilka de språkliga målen är.     

Jag använder mig av ett begripligt språk.     

Jag ger eleverna feedback på deras språkbruk.     

Jag anger målen och förklarar uppgifter med 

språkfokus. 

    

Jag stöttar eleverna när de får uppgifter med 

språkfokus. 

    

Jag ger enskilt stöd till elever som har särskilda 

behov av språklig stöttning. 

    

Figur B 2.1 Checklista för språkinriktad undervisning (Hajer & Meestringa 2014:233) 
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Bilaga 3. Intervjufrågor  

Information 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur lärare arbetar på ett språk- och kunskapsutveck-

lande sätt och att undersöka om olika begrepp förklaras på ett sätt som gör att eleverna kan 

förstå sammanhanget. 

 

Introduktion 

Jag presenterar mig själv med namn, profession, skola, tack för att ni vill hjälpa till. 

 

Intervjun handlar om 

Era uppfattningar, erfarenheter och berättelser om ett språk- och kunskapsutvecklande ar-

betssätt. Alla upplevelser är lika viktiga och det finns inga riktiga eller felaktiga svar. Jag är 

inte heller expert på området. 

 

Intervjun varar cirka 45 minuter och spelas in. Inga andra än min handledare, eventuell exa-

minator och jag kommer att lyssna eller ta del av utskrifterna. Jag ber er också att tänka på 

att det som sägs här stannar i det här rummet. 

 

Bakgrund 

 Vilken utbildning har du?  

 Vilka behörigheter har du? Vilka ämnen undervisar du i? 

 Hur länge har du arbetat som lärare?  

 Har du haft någon form av fortbildning? Om ja, vilken? 

 

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt 

1. Vet du vad ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt är? 

2. Arbetar du på ett språk- och kunskapsutvecklande sätt? (uppsatsens första 

frågeställning) 

3. Använder du något annat hjälpmedel eller läromedel som kompletterar det aktuella 

läromedlet? (uppsatsens andra frågeställning) Vilket är ditt aktuella läromedel? 

4. Har du ett allmänpedagogiskt förhållningssätt? Dvs. Har du en positiv kontakt med 

eleverna? Stimulerar du till ett positivt arbetsklimat? Strukturerar du lektionen och 

innehållet? Ser du till att det finns variation på dina lektioner? 

5. Tänker du på kontext och ämnesinnehåll i din undervisning? Dvs. Knyter du an äm-

nesinnehållet till elevernas förkunskaper och erfarenheter? Uppmärksammar du må-

len för lektionen/centrala begrepp/ämnesspecifika arbets- och tankesätt? Stimulerar 

du eleverna till aktivitet runt ämnesinnehållet? 
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6. Tänker du på interaktion och samarbete i din undervisning? Dvs. Ställer du frågor av 

olika karaktär? Ger du ofta eleverna ordet? Förklarar du de uppgifter du ger? Stöttar 

du eleverna när de gör sina uppgifter?  

7. Ger du språklig stöttning i din undervisning? Dvs. Är du tydlig med vilka de språk-

liga målen är? Använder du dig av ett begripligt språk? Ger du eleverna feedback på 

deras språkbruk? Anger du målen och förklarar uppgifter med språkfokus? Stöttar 

du eleverna när de får uppgifter med språkfokus? Ger du enskilt stöd till elever som 

har särskilda behov av språklig stöttning? 

 

Egna metoder 

 Har du någon metod som du skulle kunna rekommendera, något som alltid fungerar 

för dig? Berätta! 

 

Avslutning 

 Några reflektioner över vad som sagts? Är det något du tycker bör betonas eller tonas 

ner ytterligare? 

Jag tackar så mycket för att du kunde ställa upp. 

 

 

 

 

 

 

 


