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Syftet med vår studie är att undersöka vilka positiva effekter en pedagogisk 

språkmiljö med utgångspunkt i elevers sociala och kulturella erfarenheter och 

förutsättningar kan ge samt att undersöka hur verksamma pedagoger och lärare i 

skolan tar tillvara på detta i grundskolans tidiga år.  

 

Studien baseras på en bred forskningsbakgrund, intervjuer med verksamma lärare i 

olika skolor samt en enkätundersökning. Vi vill här lyfta fram språkbegreppet, 

språkteorier och tidigare forskning för att jämföra vad detta säger kontra vårt 

undersökningsresultat. 

 

Vår avsikt är att ta reda på hur våra informanter arbetar för att sedan sammanställa 

informationen och utifrån detta få en bild om hur verksamheten ute i skolorna ser ut 



 
 

 
 

gentemot den bild forskningen ger. Vi hoppas att vi med denna uppsats kan lyfta 

fram den positiva effekt ett pedagogiskt arbete grundat i elevers sociala och kulturella 

erfarenheter kan ge.  

 

 

 

Nyckelord: Pedagogisk språkmiljö, barn, erfarenheter, förutsättningar, grundskolans 

tidigare år. 
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1. Inledning 

Från att ha varit ett, i ett skolperspektiv, närmast homogent samhälle, språkligt och 

kulturellt sett, har Sverige idag utvecklats till ett generellt heterogent samhälle, där 

barn ges olika förutsättningar och möjligheter till språkutveckling. Samhället består 

av olika sociala och kulturella miljöer som ger barnen helt skilda erfarenheter inför 

såväl förskolans som skolans start.  

 

Förskolan och skolan har ett uppdrag att möta alla barn där de befinner sig i sin 

språkliga utveckling, för att på bästa sätt ge alla barn jämlika möjlighet att utveckla 

sina språk. Genom att ta tillvara på barns olika förmågor och erfarenheter stöds deras 

språkutveckling och på så sätt även deras tanke- och kunskapsutveckling. Då alla 

barn ges möjlighet att utveckla språkliga verktyg för att tänka, känna och handla 

skapas förutsättningar för att aktivt delta i samhällets demokratiska processer (Bjar & 

Liberg 2003:17).  

 

Genom att ta olika språkteorier och styrdokument i beaktande hoppas vi kunna ge en 

bild av vad språk, språkinlärning och språkutveckling är, för att ge en tydlig bakgrund 

till hur en undervisning med utgångspunkt ur barnens sociokulturella erfarenheter 

och förutsättningar kan möjliggöras. Här vill vi även lyfta fram begreppet literacy1 för 

att ge en bredare bild av hur språkutvecklingen byggs upp av många sidor, vilka alla 

är lika viktiga att ta i beaktande när man arbetar utefter en pedagogisk språkmiljö 

med utgångspunkt i elevernas olika erfarenheter och förutsättningar. 

 

Vi anser att det är av stor vikt att som pedagog i skolan ha kunskaper om de olika 

erfarenheter och förutsättningar eleverna har med sig och kunna ta tillvara på de 

möjligheter detta medför gällande barns språkutveckling. Därför har vi valt att skriva 

om detta ämnet i vår uppsats.  

 

  

                                                 
1 Förmåga att använda sin språkliga fömåga för att skapa ett innehåll i skriftspråket som svarar mot behoven som 
finns i de kontexter individen befinner sig i. 
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1.1 Syfte 
Syftet med examensarbetet är dels att undersöka hur en undervisning som bedrivs 

med utgångspunkt i elevers olika sociala och kulturella erfarenheter och 

förutsättningar kan skapa en positiv utveckling för eleverna, dels om samt i så fall hur 

man arbetar i dagens skola för att pedagogiskt främja elevers språkutveckling genom 

att aktivt arbeta utifrån barns kulturella och sociala erfarenheter och förutsättningar.  

 

 Vi är intresserade av att se i vilken utsträckning verksamma pedagoger tar tillvara på 

de erfarenheter och förutsättningar eleverna kommer med till skolan och hur man 

kan arbeta med denna kunskap för att främja språkutveckling. Vi har därför 

genomfört en större enkätundersökning och dessutom sex intervjuer på två olika 

skolor i mellersta Sverige. 

 

1.1.2 Frågeställningar 

• Vad säger tidigare forskning om undervisning som bedrivs med utgångspunkt 

i elevers kulturella och sociala erfarenheter och förutsättningar? 

• Hur säger sig lärare i dagens skola arbeta för att pedagogiskt främja elevers 

språkutveckling genom att aktivt arbeta utifrån barns kulturella och sociala 

erfarenheter och förutsättningar? 

• Vilka positiva effekter kan en undervisning som bedrivs med utgångspunkt i 

barns kulturella och sociala erfarenheter och förutsättningar ge? 
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1.2 Uppsatsens disposition 
I teoridelen kommer vi till att börja med att ta upp begreppet språk och de 

språkteorier som har störst betydelse i den svenska skolan idag. Vi kommer därefter 

behandla begreppet literacy samt de styrdokument verksamma pedagoger har att 

förhålla sig till när det gäller barns språkutveckling, för att sedan komma in på barns 

olika förutsättningar för språkutveckling samt de främsta faktorerna som påverkar 

barn i deras språkutveckling. Vi fortsätter med en del som teoretiskt lyfter fram 

vikten av undervisning med utgångspunkt i barns sociala och kulturella erfarenheter 

och förutsättningar samt hur en sådan undervisning kan bedrivas. 

 

I metod- och materialdelen berättar vi om vilka metoder vi valt och anledningarna till 

detta. Vi kommer här även att förklara hur vi ser på det material vi använt samt 

uppsatsens reliabilitet och validitet. I resultatdelen utgår vi från de enkäter vi använt 

oss av och de intervjuer vi genomfört. Vi avslutar den delen med att sammanställa 

informationen och se likheter och skillnader pedagoger emellan gällande hur man 

arbetar språkutvecklande med utgångspunkt i barnens erfarenheter och 

förutsättningar.  Avslutningsvis kommer vi föra en diskussion kring teoridelen och 

styrdokumenten kopplat till de undersökningar vi genomfört. Vi avslutar vår uppsats 

med att knyta ihop arbetet och återgår här till våra frågeställningar.  

  

2. Teoretisk bakgrund 
Uppsatsens teoretiska del börjas med en fördjupning i tre centrala språkteorier, samt 

den svenska skolans läroplan och deras syn på språk och språkutveckling. Begreppet 
literacy behandlas för att lyfta fram vår syn på språk och språkutveckling. Vi 

fortsätter med en granskning av de styrdokument som pedagoger i skolan har att 

förhålla sig till. 
 

Vi kommer behandla barns olika erfarenheter och förutsättningar för språkutveckling 

samt skolans roll i bemötandet av dessa olika grupper, på ett teoretiskt plan. 

Avslutningsvis beskriver vi hur elever kan ges möjlighet att utvecklas språkligt genom 

ett pedagogiskt arbete som grundar sig i elevers sociala och kulturella erfarenheter 

och förutsättningar och hur en sådan undervisning kan bedrivas.  
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2.1 Språk 
Genom språket har människan förmågan att verbalt kommunicera med varandra. Det 

skapar mening, ger oss möjlighet att bli förstådda och förstå varandra och den 

verklighet vi befinner oss i, samtidigt som det ständigt utvecklar vårt eget tankesätt 

(Bjar & Liberg 2003:18). Komplexiteten ligger i vad språk är, hur det uppkommer och 

utvecklas. Bjar & Liberg (2003:58) har definierat språkinlärningsprocessen utifrån en 

individ som ”utvecklar ett språk i samspel med sin omgivning” (Bjar & Liberg 

2003:58) och tagit fram fem nyckelbegrepp för en teori om barns språkutveckling, 

nämligen inlärare, omgivning, samspel, språk och utveckling.  
 

Nedan beskrivs vad den svenska läroplanen samt tre stora språkteorier säger om 

detta. Genom att läsa nedanstående med utgångspunkt ur vår frågeställning om hur 

verksamma pedagoger kan arbeta för att främja elevers språkutveckling i en 

undervisning formad utifrån deras sociala och kulturella erfarenheter och 

förutsättningar, hoppas vi i uppsatsens resultatdel kunna ge svar på frågan hur väl 

skolpraktiken anpassas till dessa teorier.   

 

2.1.1 Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011 

Den svenska läroplanen beskriver hur språk, lärande och identitetsutveckling står i 

ett jämställt förhållande till varandra. Varje del är en förutsättning i barnets hela 

utveckling. Genom att barnen ges möjlighet till många olika sätt att kommunicera 

utvecklar de sin språkliga förmåga. 

 

Läroplanen lyfter vidare fram hur kunskapsbegreppet aktivt måste diskuteras för att 

främja barnens lärande och ”vad som är viktig kunskap idag och i framtiden och hur 

kunskapsutveckling sker” (Skolverket 2011:11). Här måste olika perspektiv och teorier 

tolkas och diskuteras eftersom kunskap är ett komplext begrepp. Läroplanen 

(2011:11) beskriver hur kunskap kan beskrivas i fakta, förståelse, färdigheter och 

förtrogenhet som samverkar med varandra som delar i en helhet.  
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Läroplanen (Skolverket 2011:14) beskriver i sina riktlinjer hur alla som arbetar inom 

skolans verksamhet ska bidra till elevernas personliga utveckling. Genom att ge 

eleverna möjlighet att utforska samt utveckla sin nyfikenhet och lust att lära skapas 

en grund för inlärning och utveckling. 

 

2.1.2 Det kognitiva perspektivet enligt Vygotskij 

De centrala delarna gällande dessa kognitiva teorier handlar om processen kring 

människors tankar, dess uppbyggnad och utveckling och hur den i sin tur påverkar 

tolkningen och insikten av världen omkring oss och hur detta i slutändan påverkar 

hur vi beter oss. (Hwang & Nilsson 2003:45). Vygotskij menade att utvecklingen för 

barnet är helt bundet till barnets kulturella förhållande, vilket innebär att barnets 

utveckling formas utefter den miljö de föds in i samt hur barnet uppfostras.  

 

Till skillnad från Piaget som ansåg att utvecklingen för barn i stora delar är universell 

oavsett uppväxtmiljö, menade Vygotskij (Hwang & Nilsson 2003:49) istället att barns 

utveckling är ett resultat av det samspel som finns med personer socialt kring barnet, 

så som föräldrar, syskon och pedagoger i skolan. För att kunna möta, ta in och tolka 

det barnet behöver krävs ett verktyg, nämligen språket. Språket öppnar möjligheter 

att delta i olika sammanhang och komma i kontakt med andra. Det bidrar till att föra 

resonemang med sig själv, vilket i sin tur utvecklar individens 

tankeförmåga.”Utvecklingen sker alltså både inifrån-och-ut och utifrån-och-in” 

(Hwang & Nilsson 2003:49). Detta var grunden till Vygotskijs intresse för 

metakognition, det vill säga hur ett barn tänker då ett problem uppstår (Hwang & 

Nilsson 2003:49). Vygotskij menade även att barnet bör befinna sig i den proximala 

utvecklingszonen, ett lärandeområde som ligger något längre fram än där barnet 

befinner sig, för att få hjälp och stöttning av andra för att nå längre och på det sättet 

tillägna sig mer kunskap (Hwang & Nilsson 2003:50).  

 

2.1.3 Det interaktionistiska perspektivet 

Ser man människan ur ett interaktionistiskt perspektiv, menar man att interaktionen 

eller samspelet människor emellan är av största vikt. Genom att tyda innebörder, 

relationer och situationer i interaktionerna skapar barnet sin självbild och utvecklar 

sitt jag (Hwang & Nilsson 2003:51). Man ser inga konflikter individ och samhälle 
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sinsemellan. Istället är vår drivkraft som människa att vara en social individ och först 

när vi kommer in i sociala relationer blir vi representanter i den sociala värld vi lever 

i. Vi lär oss då vilka meningar som finns i olika roller, förhållanden, objekt och 

omständigheter. 

 

 Människan är ett villkor för att samhället ska fungera, precis som att samhället är ett 

villkor för att människan ska fungera. Att individen skulle styras av inre drivkrafter 

anser man inte i någon vidare utsträckning. Däremot anser man att individens 

personlighet, motiv och inställningar till saker utvecklas av och i de handlingar som 

sker i interaktionen med andra. Individens egenuppfattning och självbild blir formad 

av gruppen genom dess roller, riktlinjer och målsättningar. I början är det föräldrar 

och familj som präglar det lilla barnet, sedan vidgas kretsen då nya personer och ett 

större socialt nätverk tillkommer. Viktigt under denna första period i barnets liv är 

således att miljön är positiv (Hwang & Nilsson 2003:51). 

 

2.1.4 Det utvecklingsekologiska perspektivet 

Hur individen blir som hon blir och vad som händer med en individ under livstiden 

är något utvecklingspsykologin har till uppgift att förklara (Hwang & Nilsson 

2003:17). Psykologen Bronfenbrenner (Hwang & Nilsson 2003:53) har likt Vygotskij 

studerat förhållandet individ och samhälle emellan. För att förstå betydelsen av 

kopplingarna utvecklade Bronfenbrenner 1979 den utvecklingsekologiska modellen 

(Hwang & Nilsson 2003:53). Modellen innehåller fyra system på fyra olika nivåer, 

där man utgår från den lägsta mikronivån, till efterföljande meso – exo - och 

makronivå.  

 

Mikrosystemet beskriver den miljö som närmast omger barnet, såsom barnets 

föräldrar eller vårdnadshavare och eventuella syskon och samspelet familjens 

medlemmar emellan. Barnet är som mest välmående när detta system har en bra 

balans. Andra mikromiljöer tillkommer då barnet blir lite äldre, som i förskola, skola 

och tillsammans med kamrater. Relationerna utvidgas och barnet hamnar i nya 

situationer (Hwang & Nilsson 2003:53). 
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Mesosystemet beskriver samspelet mellan de olika mikrosystemen. Ett barn påverkas 

exempelvis inte bara av det som sker i förskolan, utan även hur familjesituationen ser 

ut, samt vilka lekkamrater barnet har. Mikrosystemen är kopplade till varandra, som 

exempelvis genom föräldraengagemang i skolan. De olika mikrosystemen står i 

förhållande till varandra på olika sätt (Hwang & Nilsson 2003:53). 

 

Exosystemet består av miljöer som barnet självt inte är direkt delaktigt i, men som 

ändå påverkar i de relationer och verksamheter som finns i närmiljön. Detta kan 

komma till uttryck när det gäller föräldrarnas arbetssituation och hur det ser ut för 

personalen i skolan, för hur man ser på barnomsorgen inom den kommun man bor i 

och hur detta i sin tur kommer att påverka barnet (Hwang & Nilsson 2003:53–54). 

 

Inom makrosystemet ser man till de allmänna dragen i samhället barnet lever i 

(Hwang & Nilsson 2003:54-55). Det handlar om familjepolitik, olika 

levnadsstandard, skolpolitik samt olika kulturella faktorer. Detta kan verka aningen 

abstrakt, men för att lättare förstå kan vi visa exemplet med det system vi har idag 

med föräldraförsäkring, som gör att föräldrar kan tillbringa första tiden hemma med 

sitt barn. Det är ett exempel på hur familjepolitiken påverkar det enskilda barnet.  

 

En viktig faktor att ta hänsyn till, förutom dessa fyra nivåer, är tiden. Bronfenbrenner 

(i Hwang & Nilsson 2003:54–55) benämner detta som kronosystemet. Man måste ta 

hänsyn till att både den miljö vi lever i samt att vi som individer ständigt förändras 

(Hwang & Nilsson 2003:54–55). 

 

2.2 Literacy 
Då vi med vår uppsats bland annat vill beskriva och belysa barns språkutveckling i en 

pedagogisk språkmiljö som utgår utifrån deras olika erfarenheter och förutsättningar, 

måste vi även klargöra vad begreppet språk betyder i detta sammanhang. 

Precis som Fast (2007:33) beskriver så menar vi med språk inte enbart de 

traditionella begreppen läsning och skrivning. Muntliga, estetiska och multimodala 

uttrycksformer måste ges lika stort utrymme för barns optimala språkutveckling.  
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Även Säljö (2005:208) delar denna uppfattning och menar dessutom att 

språkutvecklande aktiviteter är såväl komplexa och mångsidiga. ”Det handlar inte 

bara om den tekniska färdigheten att avkoda ord, utan långt mer om att kunna dra 

slutsatser, att göra associationer, att koppla det man läser till vad man vet om världen 

i övrigt och vad man läst i andra sammanhang, att förstå men ändå kunna förhålla sig 

kritisk och så vidare” (Säljö 2005:208). Ett barns språkliga förmåga handlar i mångt 

och mycket således om deras sociala och kulturella bakgrunder (Fast 2007:35).  

 

Barton (1994:34) visar även hur ett barns språkutveckling sker i sociala 

sammanhang, med andra individer. Därför utvecklar barnet olika slag av literacy 

beroende på i vilken miljö barnet befinner sig. Barton (1994:34) påpekar här hur 

barns olika miljöer och uppväxtkulturer värdesätter olika språkutvecklande 

aktiviteter.  

 

Då vi inte funnit något svenskt uttryck för detta stora område med språkutvecklande 

aktiviteter hänvisar vi istället till det engelska begreppet literacy för att belysa att vi 

menar alla dessa olika uttrycksformer i olika sociala och kulturella situationer och 

sammanhang. Med ordet språk i begreppet språkutveckling menar vi alla dessa skilda 

språkutvecklande aktiviteter som sker inom skolans undervisning. 

 

2.3 Styrdokument 
Nedan redogör vi för flertalet styrdokument  pedagoger i skolan skall förhålla sig till. 

 

2.3.1 Skollagen 

I skollagen (Svensk författningssamling 2010:3§8) uttrycks hur varje barn, oavsett 

sociala och ekonomiska förhållanden, har rätt till en likvärdig utbildning. I 

diskrimineringslagen finns bestämmelser angående motverkan av diskriminering och 

främjande av lika rättigheter och möjligheter för alla barn. ”I all utbildning och annan 

verksamhet enligt denna lag som rör barn ska barnets bästa vara utgångspunkt” 

(Svensk författningssamling 2010:3 §10).  
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”Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i 

sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna 

förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt 

utbildningens mål”  

(Svensk författningssamling 2010:12 §3).  

 

2.3.2 FN:s konvention om barns rättigheter 

I Barnkonventionens 29:e artikel uttrycks att alla barns utbildning ska syfta till att: 

 

”utveckla respekt för barnets föräldrar, för barnets egen kulturella 

identitet, eget språk och egna värden, för vistelselandets och för 

ursprungslandets nationella värden och för kulturer som skiljer sig från 

barnets egen.”  

(Sveriges överenskommelser med främmande makter 

1990).  

 

2.3.3 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011 

I läroplanens avsnitt om en likvärdig utbildning uttrycks hur skolans verksamhet ska 

anpassas till varje elevs unika förutsättningar och behov. Skolan ska således ”främja 

elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas 

bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper” (Skolverket 2011:8).  

 

Pedagogen måste ta hänsyn till varje elevs unika behov, förutsättningar och tänkande 

(Skolverket 2011:15). Pedagogen ska dessutom ge eleverna möjlighet att själva skapa 

och använda olika uttrycksmedel. Pedagogen ska ge alla elever stöd i sin 

språkutveckling. Elever med svårigheter ska ges särskilt stöd och handledning. 

Undervisningen ska bedrivas så att eleverna utvecklas efter sina förutsättningar 

samtidigt som de ges en möjlighet att använda sina styrkor och förmågor. På det 

sättet erfar eleverna en motivation med lärandet. Alla som arbetar inom skolan ska 

arbeta så att främjande av elevers förmåga och vilja att ta ansvar över den sociala, 

kulturella och fysiska miljön sker. 
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2.4 Olika förutsättningar för barns 

språkutveckling 
I Sverige växer idag barn upp med vitt skilda upplevelser och erfarenheter och i sin 

tur därmed olika förutsättningar för språkutveckling (Bjar & Liberg 2003:17). De har 

kommit i kontakt med skrivning och läsning genom olika metoder och utvecklat sin 

språkliga förmåga i ofta vitt skilda miljöer.  

 

Barn har dessutom olika strategier för att lära och utveckla sitt språk. De lär på olika 

sätt och måste därför ges olika slags stöd för detta (Dahlgren m.fl. 2006:91). Vårt 

syfte är inte att fördjupa oss i de många skilda erfarenheter och förutsättningar barns 

uppväxtmiljöer kan skapa, men vi vill nedan kortfattat beskriva några olika 

kategorier för att ge en bild av vilken mångfald barns sociokulturella uppväxter kan 

ge. Dessutom vill vi lyfta fram barnens egna kulturer och även populärkulturer, för 

att visa på hur språkliga aktiviteter kan kopplas ihop med populärkultur och utnyttjas 

i skolans undervisning.  

 

Viktigt att påpeka är dock att man inte får särskilja dessa kategorier som barn med 

liknande villkor och behov, då de istället ofta visar på flera skiljaktigheter istället för 

likheter. Samtidigt har ju dessa barn, likt de flesta andra, olika slags personligheter, 

skilda intresseområden, olika förmågor samt varierande framtidsdrömmar (Bjar 

2006:60). 

  

2.4.1 Flerspråkighet 

En del barn växer upp omgivna av det svenska språket medan andra kommer i 

kontakt med det först när de börjar förskolan eller skolan (Bjar & Liberg 2003:17). 

För de barn som är flerspråkliga är situationen dessutom alltmer komplex. Dessa 

barn har en bakgrund med mer än ett språk. En del av barnen är födda i Sverige 

medan andra har anlänt vid tidig ålder. De har skilda bakgrunder och bosätter sig i 

olika delar av Sverige. En del barn hamnar i segregerade bostadsområden och en del 

hamnar i mer integrerande (Bjar 2006:59). Detta skapar således en enorm variation 

inom gruppen flerspråkiga barn.   
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2.4.2 Genus 

I läroplanen uttrycks tydligt hur skolan på ett medvetet sätt ska främja pojkar och 

flickors lika rätt. Genom att motverka traditionella könsmönster ges eleverna på det 

sättet möjligheter att själva utveckla sina förmågor och intressen (Skolverket 2011:8).   

 

Det finns föreställningar kring flickor och pojkar som inte bara handlar om olika 

delar av kroppen. Föreställningarna handlar i mångt och mycket om de olikheter man 

menar att de har, så som olika egenskaper och olika beteenden (Barron 2004:15). Vi 

har föreställningar om hur vårt kön har betydelse för vår tillvaro och hur vi agerar 

(Barron 2004:17). Idag har man tillräcklig kunskap för att se att vi har olika 

föreställningar ute i vårt samhälle om hur man ska, får eller bör vara, samt då också 

hur man inte ska, får eller bör vara utifrån ett genusperspektiv. Detta ger oss olika 

föreställningar om vad som är normalt och hur vi då ska förhålla oss till detta. Ibland 

väljer man att acceptera och ibland väljer man att ta avstånd. Däremot är det svårare 

att inte bry sig om de värderingar och normer som dagligen passerar genom våra liv 

genom media och liknande (Barron, 2004:18).  

 

Björnsson (2005:5) visar i sin rapport att flickor har större framgång i skolan, 

oberoende av vilken klass de kommer ifrån och från vilken ort eller stad samt vilken 

etnicitet de har. Ändå är det så att pojkarna är de som dominerar klassrummet, då de 

tar mest talutrymme och får mer uppmärksamhet av läraren. Flickorna får mindre av 

detta och dessutom används de ibland som så kallade extralärare i klassrummet 

(Björnsson 2005:43).  

 

Framförallt är det pojkarnas beteenden som kritiseras, medan flickorna blir 

kritiserade gällande prestationerna i klassrummet. I rapporten (Björnsson 2005:5) 

framkommer en del om huruvida lärarens kön har betydelse gällande bemötande av 

pojkar och flickor. Manliga lärare kommunicerade mer med pojkarna, medan de 

kvinnliga samspelade i lika stor utsträckning med pojkar som med flickor. Man har 

dock börjat se en förändring, då det verkar som fler flickor börjar ta mer utrymme i 

klassrummet (Björnsson, 2005:46–47). 
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2.4.3 Kontaktnät 

En del barn växer upp i en omgivning bestående av många människor som skapar ett 

rikt kontaktnät. Möjligtvis är det även människor med olika kulturell bakgrund (Bjar 

& Liberg 2003:17). Andra har istället ett litet socialt kontaktnät med få möjligheter 

till olika perspektiv och infallsvinkar. Olika uppväxtmiljöer ger således skilda 

förutsättningar till språkutveckling. Några barn ges språkligt utrymme, medan andra 

inte ges samma möjligheter till samtal och diskussioner (Bjar & Liberg 2003:17).  

 

Barn kommer därmed till både förskola och skola med en mångfald av erfarenheter. 

Har det funnits människor i deras närvaro som har hörsammat detta och tagit 

barnens tankar på allvar, har detta bidragit till att barnet stärks, både i sin tro på sin 

egen förmåga och sitt sätt att tänka, och dessutom bidragit till barnets självkänsla. 

Dock finns det de barn vars start i livet inte inneburit samma förutsättningar, på 

grund av etniska, kulturella och sociala skillnader. Omvärlden, och den miljö barnen 

möter kan då därför te sig olika i olika barns ögon och förutsättningarna kan vara 

väldigt olika (Persson & Wiklund 2007:22) 

 

2.4.4 Funktionshinder 

Lindqvist & Sauer (2007:13) menar att det finns tydliga spänningar och 

motsättningar i relationen mellan funktionshinder, kultur och vårt samhälle. Man 

talar om funktionshinder som en komplex mix av olika villkor: det individuella, den 

sociala och den relationella (Lindqvist & Sauer 2007:16–19). Detta kan te sig på olika 

sätt genom vad samhället anser normalt kontra de avvikelser som finns ur en 

kulturell synvinkel. Lindqvist & Sauer (2007:20) menar att många individers 

erfarenhet av detta är att den funktionshindrade inte ses som en hel individ, vilket då 

bidrar till att individen får en sämre självuppfattning. ”Det är en ständig kamp mot 

negativa attityder och fördomar” (Lindqvist & Sauer 2007:20). Sandvin (i Lindqvist & 

Sauer 2007:23) menar att det i detta fall finns tre stora olika perspektiv på 

normalitet. Statistisk normalitet hänvisar till det som är det vanligaste i samhället, 

kulturell normalitet utgår från det av samhället accepterade och den individuella eller 

medicinska normaliteten relateras till den normala kroppen. Begreppen står i 

förhållande till den rådande normen och det är mot den bakgrunden som 

funktionshinder framstår (Lindqvist & Sauer 2007:23).  
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Barn som växer upp med funktionshinder kan hindras i gemensamma språkliga 

utvecklingstillfällen och påverkas i sin tur i sin språkutveckling (Bjar & Liberg 

2003:17). Här ska ordet kan i tidigare mening betonas, då en funktionsnedsättning 

uppstår i samspelet mellan barn och miljö och därför inte behöver innebära 

svårigheter till språkutveckling (Lindqvist & Sauer 2007:19).  

 

2.4.5 Populärkultur 

Tidigare har vi redovisat skillnader i barns språkliga erfarenheter. Enligt Fast 

(2007:99) finns det dock en del aktiviteter som förenar de flesta barn, oavsett 

uppväxtförhållanden. Detta inträffar genom barns möten med populärkultur, som 

har visat sig skapa gemensamma förståelser och kunskaper. Internet, data- och TV-

spel, leksaker och filmer skapar en kontext i vilken barnen kan samlas utifrån deras 

egna erfarenheter. 

 

Även Buckingham stödjer detta då han beskriver hur nya digitala verktyg och nätverk 

skapar förutsättningar för barn att uttrycka sig, delta i det sociala livet och utveckla 

sina intressen (Buckingham 2008:27). Detta leder till lärande och utveckling hos 

barnet, då dessa lärandeformer reflekteras i uttryck av identitet och hur barnet 

uttrycker självständighet och kreativitet, förmåga att lära sig, utöva påverkan och 

tänka logiskt. Alla kan delta oavsett förutsättningar, då de istället delar gemensamma 

erfarenheter.  

 

Barn växer upp med en stor tillgång till språket genom den barnkultur som finns 

tillhands (Fast (2007:124). Fast menar dessutom att ”filmer, teve, leksaker, kataloger 

ger en rik källa av material som stödjer barnens berättande, argumenterande, 

klassificerande, skrivande och läsande” (Fast 2007:124). 
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2.5 Pedagogisk språkmiljö med utgångspunkt i 

barns sociala och kulturella skillnader 
Vårt språk och det meningsskapande som språket ger oss sker genom såväl verbala 

som icke-verbala uttrycksformer (Bjar & Liberg 2003:18). De många uttrycksformer 

som människan har möjlighet att använda samspelar med varandra och bildar 

tillsammans byggstenar till en språklig helhet, där ”ny betydelse bygger vidare på 

redan etablerad betydelse” (Bjar & Liberg 2003:19) och mening rekonstrueras, 

förändras eller skapas på nytt i en ständig rörelse. Barnet reproducerar tidigare 

kunskaper och handlingar, vilket krävs för tänkandet, men utifrån dessa erfarenheter 

skapar hon kreativt nya kunskaper och handlingar (Vygotskij 2005:20).   
 

För många barn startar en intensiv period gällande språkutvecklingen i samband med 

skolstarten, kopplat till kunskapslärande såväl verbalt som i skrift (Bjar 2006:58). 

Persson & Wiklund (2007:9) menar att redan när barnet börjar förskolan har de med 

sig många olika erfarenheter och förmågor, vilka pedagogen ska hjälpa eleverna att 

förvalta. Därför måste pedagogen låta barnen reflektera kring de erfarenheter de 

redan har med sig, och utmana den kunskap och de färdigheter de har för att 

utvecklas vidare. En förutsättning för ett sådant fungerande pedagogiskt arbete är, 

enligt Dahlgren m.fl. (2006:136), att undervisningen bedrivs med utgångspunkt i 

elevernas verklighet och deras erfarenheter och förutsättningar. Språkutvecklingens 

plattform finns i de erfarenheter barnet har med sig sedan förskoleåren. Dessa 

erfarenheter varierar dock, med tanke på hur barnens kulturella, sociala och språkligt 

heterogena bakgrund ser ut (Bjar 2006:59). 

 

Precis som tidigare nämnda Barton (1994:34) uppmärksammar Pramling 

Samuelsson (i Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson 2004:45) hur barn 

kommunicerar olika beroende på sammanhang och personer i omgivningen. De 

vardagliga samtalen lyfter därför Pramling Samuelsson som en viktig 

språkutvecklande aktivitet, då barnen dels får använda sin egen erfarenhet och 

dessutom erfara andras perspektiv.  

 

Eleverna ska förstå att de har en egen roll i sin lärprocess och att alla är lika viktiga i 

det samspel de befinner sig i och ständigt utvecklas och lär sig något nytt av (Persson 
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& Wiklund 2007:14). I sin forskning har Pramling (i Dahlgren m.fl. 2006:92) visat på 

vikten av att utgå från elevernas tankar om sin egen kunskapsutveckling. Genom att 

eleverna förstår poängen med språkutvecklande aktiviteter skapas en inre motivation 

till att lära sig mer.  

 

I varje individ finns en mängd kompetenser som är viktiga – ”erfarenheter, 

kunskaper, vetande, osorterade faktakunskaper, variation i social mognad, en 

mångfald personligheter” (Persson & Wiklund 2007:14). Ett barn kan ha djupa 

kunskaper inom en speciell genre, men har kanske ännu inte förmågan att skilja en 

mygga från en fluga. Barns utveckling är inte alltid en process där man går från ”ett 

till två”, utan processen sker istället i en oförklarlig ordning. Persson & Wiklund 

(2007:14) menar att barnen ska tas emot i en lärandemiljö, där deras kunskaper och 

begåvningar kommer till användning och de får möjlighet att utvecklas i 

innebördsrika sammanhang i flera olika former av uttryck. Tillsammans med en 

pedagog som fungerar vägvisande, som engagerar sig i barnen och möter dem där de 

befinner sig, utvecklar eleverna sitt språk (Dahlberg m.fl. 2006:92).  

 

Lärandet sker när barns kunskaper och sätt att tänka om innehållet de arbetar med 

kommer i fokus. Ser vi till den nya läroplanen (Skolverket 2011), där texten ändrats 

från att ”förmedla kunskap” till att ”främja lärande”, står det klart att barnet ska vara 

aktör i sin egen utveckling och sitt eget lärande och där läraren är den som 

frambringar situationer som gör att eleverna stimuleras till lärande. Detta anser även 

Dahlgren m.fl. (2006:91) då de beskriver hur synen på inlärning har skiftat och man 

nu hellre ser elever som själva skapar och formar sina kunskaper utifrån sina 

erfarenheter . Viktigt att ha i åtanke är dessutom, som Dahlgren m.fl. (2006:91) lyfter 

fram, hur barn har olika behov av att utveckla sitt språk. Några kommer till skolan 

med en inre motivation till att lära, medan andra anser att det finns roligare eller 

viktigare saker att göra eller kunna.  

 

Persson & Wiklund (2007:18) anser att skolan ska vara öppen för olikheter i barns 

kunskaper och tankesätt och att man ska se allas potential och mångfald, vilket i sin 

tur ställer krav på pedagogen. Pedagogen måste ha förmågan att skapa situationer 

där barnens erfarenheter tas tillvara i vardagssituationer och få barnen att fundera 

och begrunda. Utifrån sina egna erfarenheter skapar sedan barnet sin kunskap, och 
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pedagoger har ett uppdrag att hjälpa barnen att vidga denna erfarenhet genom att ta 

tillvara på tillfällen och skapa möjligheter för eftertanke och lärande (Persson & 

Wiklund 2007:22) 

 

Persson & Wiklund (2007:25) menar att då barns förståelse ofta är knuten till en 

situation, är det en fördel att arbeta tematiskt, då ett sådant arbete leder till att 

barnen får många olika infallsvinklar. Pramling-Samuelsson (i Dahlgren m.fl. 

2006:91) påpekar att pedagogen genom tematiskt arbete ger möjligheter för eleverna 

att lära sig lära.  

 

Det är viktigt för eleverna att se den verklighet som finns utanför klassrummet och då 

se och uppleva olika material, besöka olika miljöer samt ställas inför utmaningar och 

upplevelser. I sådana situationer har barnens tidigare upplevelser och erfarenheter 

stor betydelse (Persson & Wiklund 2007:25). Persson & Wiklund (2007:26) lyfter 

även fram hur elevernas arbeten inte enbart får handla om det som eleverna upplevt 

eller de händelser de varit med om. Pedagogen har en viktig roll genom att föra 

dialoger, ställa frågor och reflektera tillsammans med barnen kring gemensamma 

upplevelser, vilket sedan kan relateras till de erfarenheter eleverna har med sig. Om 

vi inte gör detta, kan de iakttagelser och de upptäckter barnen gjort passera utan att 

någon förståelse har kunnat stärkas.  

 

Det är av största vikt att pedagogiskt vidga sina elevers erfarenheter för att skapa 

förutsättningar för barnens skapande verksamhet, anser även Vygotskij (1995:20). 

Detta eftersom barnet, ju fler erfarenheter det har, desto mer har de att utgå från i sin 

kreativa process. Ett barns samspel med den vuxne är därmed en förutsättning för 

inlärning och utveckling (Vygotskij 1995:20). 

 

Dokumentationen av det barnet gör är viktig i sammanhanget, speciellt om man ser 

till tidsperspektivet (Persson & Wiklund 2007:28) Barn lever här och nu och ser och 

hör andra barns framföranden. Genom detta blir de utmanade av vad andra har 

upplevt och vad andra barn frågar om. Barnens erfarenheter och kunskaper utvecklas 

och världen omkring blir mer komplex. Detta framhåller även Dahlgren m.fl. 

(2006:93) då de lyfter uttalandet om att barn lär av varandra. 
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När eleverna får se vad de åstadkommit i form av den dokumentation man gjort erfar 

de ett större perspektiv över vad de gjort och även kring sitt eget lärande. Genom 

dokumentation i olika former, gör man barnet synligt i den arbetsprocess barnet 

befinner sig i (Persson & Wiklund 2007:28). Genom tydlig och synlig dokumentation 

gör man också elevens utveckling tydligare för barnets vårdnadshavare. 

 

Lev S. Vygotskijs (2005:9) beskriver tankar om sambandsförhållandet mellan 

verklighet och fantasi. Han menar till exempel att det allmänna tänkandet inte står i 

motsats till den kreativa förmågan, utan istället bildar varandras förutsättningar. 

Utifrån individens verklighet skapar individen sin fantasi och kreativitetsförmåga och 

ur fantasin tolkas omgivningen.  

 

Men Vygotskij (2005:36) påpekar att barnets skapande verksamhet inte bara är 

beroende av barnets erfarenheter, intressen, barnets kombinatoriska förmåga och av 

de traditioner som påverkar dennes bild av fantasi och kreativitet. Vygotskij 

(2005:36) lyfter även fram en mindre beståndsdel och dess påverkan, nämligen den 

miljö i vilken barnet befinner sig i. Som Weismann (i Vygotskij 2005:36) beskriver på 

ett alldeles utmärkt sätt: 

 

Låt oss anta att det på Samoaöarna föds ett barn som besitter en 

Mozarts unika och enastående geni. Vad kan han göra? Som mest 

kan han utöka skalan med tre eller fyra toner, till sju, och skapa 

lite mer komplicerade melodier, men han skulle vara lika 

oförmögen att sätta samman symfonier som Archimedes var att 

uppfinna en elektrisk dynamo. 

(Weismann i Vygotskij 2005:36) 

 

Citatet framhäver betydelsen av barnets omgivning i sin skapande process. 

Möjligheter uppstår i de behov som miljön ställer samt de möjligheter som finns runt 

omkring barnet. Detta medför i sin tur skillnader mellan barn. Vygotskij (2005:37) 

lyfter särskilt fram olikheter mellan klasserna i samhället och hur mer priviligerade 

barn har större förutsättningar och därigenom möjligheter till skapande och 

utveckling.  
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3. Metod och material 
Då syftet med uppsatsen är att undersöka hur pedagoger kan ta tillvara på barns 

sociokulturella erfarenheter i skolundervisningen valdes intervjuer och enkäter som 

metod för informationsinsamling. Detta för att få in en kvantitativ 

informationsbakgrund från enkäterna och en mer kvalitativ information från 

intervjuerna, där vi hade möjlighet att ställa öppna följdfrågor utifrån en del av 

enkätsvaren. Intervjuinformationerna hade således redan fyllt i enkäten och fick 

sedan svara på utvalda frågor från oss, som för oss har större betydelse i 

sammanhanget. 

 

3.1 Material 
Med intervjuerna och enkäterna ville vi få fram vad de verksamma pedagogerna i 

skolan har för syn och tankesätt kring elevers sociala och kulturella erfarenheter samt 

hur de bedriver sin undervisning ur detta perspektiv.  

 

Det ska dock påpekas att det, utifrån våra intervjuer och enkäter, inte kan 

generaliseras eller sägas att det ser ut såhär överallt, i varje skola och för alla 

elevgrupper. Vi har studerat en relativt liten grupp och kommer dra våra slutsatser 

därifrån. 

 

3.1.1 Enkäter 

Enkäterna utformades utifrån vårt syfte med studien. Vi ville således ha reda på hur 

verksamma pedagoger i skolans tidigare år arbetar utifrån, alternativt förbiser 

elevernas sociala och kulturella erfarenheter och förutsättningar. Vi delade ut 

enkäterna och samlade sedan in dessa, sammanlagt 22 stycken, för att sammanställa 

resultatet i diagram. Lärarna fick i enkäterna dels fylla i bakgrundsinformation om 

sig själva och dels svara på färdiga frågor utifrån en skala på ett till sju, där ett 

betydde att frågan inte alls stämde överens med deras tankar eller arbetssätt medan 

sju betydde att det stämde överens mycket väl. Enkäten återfinns i bilaga 1.  
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3.1.2  Intervjuer 

Vi genomförde sex intervjuer på två olika skolor, just dessa skolor på grund av att vi 

haft naturlig kontakt med dem under vår studieperiod. Informanterna valdes ut av 

oss med syfte att försöka få en bredd på informationen. Här togs informanternas 

ålder, utbildningsbakgrund och arbetserfarenhet i beaktande. Vi valde att låta 

pedagogerna svara fritt utifrån sina egna tankar. Detta gjorde det lätt för oss att ställa 

följdfrågor under intervjuns gång. 

 

Vi antecknade pedagogernas svar som hjälpmedel till senare 

resultatsammanställning. Intervjuerna genomfördes med en pedagog i taget i 

enskilda rum där intervjuerna kunde genomföras utan några störande moment. 

Därefter sammanställdes intervjuerna och användes för vår analys och våra 

slutsatser.  

 

3.1.3 Urval 

Våra kriterier gällande de lärare enkäterna delades ut till samt vilka som tillfrågades 

att delta som intervjuinformanter var att de skulle arbeta som pedagoger i årskurs 1-

3. Intervjuinformanterna valdes, som vi tidigare nämnde, utifrån att försöka ge en 

bredd beträffande deras bakgrunder för att på det viset ge en nyanserad bild av deras 

svar.  Informanterna som intervjuades var alla kvinnor med svenska som modersmål. 

De representerar ett brett åldersspann från att vara födda på 40-talet till på 70-talet 

och de har därför varit yrkesaktiva olika lång tid och har dessutom olika 

utbildningsbakgrund.  

 

3.2 Metod 
Vi antecknade informanternas svar under intervjuns gång, vilken sedan renskrevs. Vi 

sammanställde också enkäterna i olika diagram för att ge en tydlig och lättöverskådlig 

bild av pedagogernas svar. 

 

Nästa steg var att jämföra likheter och skillnader i pedagogernas svar, såväl utifrån 

enkäterna som intervjuerna. Utifrån jämförelserna för vi en diskussion kring 

informanternas svar kopplad till den forskningsbakgrund vi sammanställt.  
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3.3 Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet används för att mäta en studies trovärdighet genom att den anger 

tillförlitligheten i en undersökning (Björklund & Paulsson 2003:59). Att använda 

intervju som metod kändes för oss som en tillförlitlig metod för att få information om 

hur lärarna ser på en undervisning med utgångspunkt i elevernas erfarenheter och 

förutsättningar. Vi fick insyn i hur lärarna tänkte och tyckte kring våra frågor och 

kunde även ställa följdfrågor.  

 

Validitet kan enligt Björklund & Paulsson (2003:59-60) ses som en skala för en 

studies trovärdighet. Vidare menar de att validiteten kontrollerar i vilken mån 

studien mäter det den ämnar att göra. Intervjuerna genomfördes på informanternas 

arbetsplatser under arbetstid, men vi anser inte att detta har haft någon negativ 

påverkan för undersökningens trovärdighet, då intervjuerna genomfördes på en lugn 

och avskild plats. Då våra frågor handlade om hur lärarna arbetar i den dagliga 

verksamheten tror vi inte heller att reliabiliteten påverkades. 

 

Vi genomförde vår enkätundersökning för att få ett bredare underlag till vår uppsats. 

Då det endast är 22 stycken lärare som medverkat i denna undersökning har denna 

inte en hög validitet och svaren på enkäterna ska därför endast ses som exempel på 

hur verksamheten kan se ut. 

 

3.4 Etiska överväganden 
Våra intervjuinformanter tillfrågades om medverkan samt upplystes om innehåll och 

syfte i god tid före intervjutillfällena. De blev även informerade om hur lång tid 

intervjun skulle ta och när den skulle genomföras och tillfrågades om godkännande 

till nedskrivna anteckningar från vår sida som informationssamlingsmetod.  

 

Vi klargjorde dessutom om att inga namn eller skolor skulle komma att redovisas i 

den färdiga uppsatsen och att inget annat än det lärarna nämnt i intervjuerna skulle 

tas upp. Precis som i Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet 1990:14) uttrycker, har vi inte tagit 

med någon information som kan kopplas till enskilda individer, skolor eller städer.  
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Vi delade ut enkäter där syftet med uppsatsen tydligt uttrycktes, vad frågorna gick ut 

på och vad svaren skulle användas till. Även här klargjordes att ingen information 

som skulle kunna kopplas till enskilda individer, skolor eller städer skulle komma att 

nämnas i uppsatsen. Enkäterna var dessutom frivilliga att svara på. 

 

4. Resultat 
Nedan redovisas intervjufrågorna och svaren på dem. Beträffande informanternas 

svar har de transkriberats och bearbetats så att de utgör en flytande och läsbar text. 

Inga innehållsliga förändringar, till exempel uteslutningar eller tillägg har gjorts. 

Först redovisar vi intervjuerna för att sedan visa på en sammanställning från enkäter 

och intervjuer.  

 

4.1 Intervjuer 
Vi har genomfört sex intervjuer med verksamma lärare i år 1-3 samt med en 

specialpedagog som arbetar med elever från år 1-3. Vi har vid behov ställt passande 

följdfrågor. Nedan följer våra frågor och informanternas svar. Vi återger allt som är 

väsentligt i informanternas svar efter enkel transkription. Tvekljud, etc. återges inte, 

inte heller respons, etc. från vår sida.  

 

Våra intervjufrågor var följande: 

 

Fråga 1: Hur tar du medvetet tillvara på vardagssituationer för att skapa tillfällen till 

kommunikation och språkstimulering med dina elever? 

Fråga 2: Hur uppmuntrar du barnens eget läsande/skrivande? 

Fråga 3: Hur utgår du från barns erfarenheter i språkliga/skriftliga sammanhang? 

Fråga 4: Hur samverkar du med föräldrarna för att få kunskap om barnens 

erfarenheter? 

Fråga 5: Hur hjälper du barnen att utveckla tal- och skriftspråklig medvetenhet? 

Fråga 6: Hur tar du tillvara på barnens erfarenheter av populärkultur? Vilken sorts 

populärkultur? Varför dessa? 

Fråga 7: Hur använder du dig av estetiska lärprocesser i verksamheten? 

Fråga 8: Hur arbetar du med pedagogisk dokumentation? 
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4.1.1 Intervju nr 1 

Intervju med specialpedagog, kvinna i 60-årsåldern. 

 

Fråga 1: Hur tar du medvetet tillvara på vardagssituationer för att skapa 

tillfällen till kommunikation och språkstimulering med dina elever? 

Jag minns speciellt en flicka, vars största idol var Eric Saade. Flickan kunde läsa de 

bokstäver jag skrev, men hade svårt att sätta ihop dem till ord och ljuda. Jag skrev 

Eric Saades namn, eftersom jag visste att flickan var väldigt intresserad av honom. 

Jag markerade Sa i Saade och frågade flickan om hon kunde utläsa ordet. Flickan 

ljudade och sa ordet, och tyckte dessutom detta var ”asakul”. Därefter fortsatte vi att 

ta ut ord ur namnet, plus att vi lånade några andra bokstäver för att kunna bilda lite 

fler ord. Man måste ha förmågan att lyssna in barnen.  

 

Högläsning är mycket bra, det har man alldeles för lite av i skolan idag tyvärr. Man 

ska ta tillvara på gruppens intressen, där finns det många experter på många olika 

områden. Det är väldigt bra att ha utgångspunkt i barnens leksaker, så som 

exempelvis Transformers eller Bratz. En del barn kan redan läsa dessa ord och då är 

det bra att ta tillvara på detta. Man kan be barnen om instruktioner, låta barnen 

vägleda, och då lockar man in barnen. 

 

Fråga 2: Hur uppmuntrar du barnens eget läsande/skrivande? 

Man måste utgå från barnens intressen, och datorn är ett utmärkt redskap, speciellt 

för pojkarna för där har datorn väldigt hög status. Det är viktigt att skapa en bra 

relation elev - lärare emellan. De finns de barn som stannar i en viss genre, här måste 

man presentera nytt material, så de inte fastnar där.  

 

Det är bra att låta äldre barn presentera och berätta om de böcker de läser, då ökar 

intresset för de yngre barnen. Man kan börja med att presentera ett par kapitel i 

taget. Det är bra att göra detta till en rutin, så de yngre barnen vet dag, tid och plats, 

då de äldre barnen kommer med sin bokpresentation. 

 

Det är viktigt att instruera hur man kan skriva, antingen genom mindmap eller att 

läraren läser upp ämnet. Man bör berätta vad författaren använder för begrepp med 
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mera så att man vidgar språket. Här är datorn ett mycket bra hjälpmedel, men man 

måste vara noga med att instruera, utan att kontrollera.  

 

Fråga 3: Hur utgår du från barns erfarenheter i språkliga/skriftliga 

sammanhang? 

När vi läser tillsammans, brukar jag koppla det till deras egen erfarenhet. Om vi läser 

ett stycke om en fisketur brukar jag fråga om barnet har fiskat någon gång, eller något 

som har med ämnet att göra, vilket gör att barnet blir delaktig i sagan och kan känna 

liknelser och jag ber barnet berätta vidare om de vill. 

 

Det är viktigt att lära känna barnen, och då i olika situationer. Jag brukar vara med 

på raster, i matsalen och vid andra tillfällen. Då kan jag se och uppleva saker som jag 

vid senare tillfällen, kan koppla tillbaka och utnyttja i undervisningen. 

 

Fråga 4: Hur samverkar du med föräldrarna för att få kunskap om 

barnens erfarenheter? 

Jag samverkar mycket med föräldrarna. Vid terminsstart bokar jag in ett 

inskolningssamtal där jag ber föräldrarna berätta om sitt barn. Ganska snart  kallar 

jag till föräldramöte, där jag brukar ha en professionell roll, där jag väljer att inte bli 

för personlig. Jag ber föräldrarna att gärna besöka oss på skolan eller maila mig, men 

träffar jag föräldrarna på stan vill jag inte prata om skolan. Jag brukar vara tydlig 

med detta och har sällan stött på några problem. Det har funnits samtal med 

föräldrar som jag valt att avsluta, för att det inte alls har fungerat, och sedan istället 

kallat till nytt möte tillsammans med rektor. Vid ett sådant samtal diskuterar vi, och 

jag brukar ställa frågan: vad kan du som förälder bidra med? 
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Fråga 5: Hur hjälper du barnen att utveckla tal- och skriftspråklig 

medvetenhet? 

I förskoleklass använder vi oss av Bornholmsmodellen. Vi arbetar för att få barnen att 

våga prata i grupp och det är viktigt att lyssna på barnet, med ett äkta intresse. Det 

finns även andra metoder, som att skriva sig till läsning, helordsläsning, och 

storböcker. Det är bra att berätta saker för barnen, saker man själv upplevt och varit 

med om och att ge barnen förebilder vilket gör att man utvidgar språket. Man ska 

berätta mycket samt ge sig tiden att sitta tillsammans och prata. Vuxna har för stort 

talutrymme idag, det ska barnen ha! 

 

Fråga 6: Hur tar du tillvara på barnens erfarenheter av populärkultur? 

Vilken sorts populärkultur? Varför dessa? 

Vi har leksaksdag då och då och då kan man samla in ord, för att sedan ta de till hjälp 

i undervisningen med barnen. Och fundera på vilka sätt man kan använda sig av 

detta. Man kan be barnen spela musik, och be dem berätta om olika artister eller 

deras favoriter. Man måste sträcka ut en hand till barnen, mot deras intressen. Se 

bara som till filmen Cars (Pixar) som är så populärt. Detta kan man ta tillvara på, 

exempelvis då: Här är Sally, hon är blå. Här är Blixten, han är röd. 

 

Fråga 7: Hur använder du dig av estetiska lärprocesser i verksamheten? 

Genom musiken, men tyvärr lite för lite, musik kan man annars använda i alla former 

och lägen. Bilden måste man inse vikten av då det behövs. Vi använder oss även av 

dans och rörelse. Det måste vara lustfyllt, det är viktigt, så även den estetiska miljön. 

Barnen måste se att det är deras rum och se sitt eget skapande, inte då bara i bilder 

utan även i texter och matematik. Man måste skapa lusten för barnen och göra det 

omväxlande. Att arbeta med mönster är viktigt, då man bland annat kan använda sig 

av pärlplattor. 

 

Fråga 8: Hur arbetar du med pedagogisk dokumentation? 

Jag lusar2 barnen och skriver då ofta en halv uppsats. Jag är noga med att skriva det 

jag verkligen gör med barnen, så man ser en utveckling och en dokumentation. Vi 

skriver åtgärdsprogram, i de fall då detta behövs, och gör pedagogiska utredningar 

                                                 
2 Att lusa menas i detta sammanhang att grundligt observera och notera vad barnen gör i verksamheten. 
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med hjälp av resurscentrum. Är det barn med mer sociala svårigheter måste man 

följa utvecklingen noga och kontinuerligt. 

 

Tycker jag att det behövs, kallar jag föräldrarna till extra samtal, så de känner att man 

vill ha de med och att de är delaktiga och detta dokumenteras. 

 

4.1.2 Intervju nr 2 

Intervju med lärare i klass 2, kvinna i 35- årsåldern. 

 

Fråga 1: Hur tar du medvetet tillvara på vardagssituationer för att skapa 

tillfällen till kommunikation och språkstimulering med dina elever? 

På måndagen har vi något som kallas helgprat, då man får tillfälle att veta vad barnen 

gjort i helgen. Vi har dagboksskrivning, både individuellt, samt i helklass, då barnen 

har dagboken hemma en dag. Därefter får de som vill läsa upp högt. Jag brukar ha 

spontana samtal då vi sitter tillsammans i ring, och har enklare frågor som: hur mår 

ni, vad händer på rasten och så vidare. 

 

Fråga 2: Hur uppmuntrar du barnens eget läsande/skrivande? 

Vi går till skolbiblioteket där eleverna får välja själva, men med viss hjälp, så att 

boken är lagom anpassad efter deras nivå. De har valfri bänkbok att läsa. Läxorna 

individualiseras och de får läsa när de vill, men vi har ännu inte börja med tyst 

läsning.  

 

Eleverna ville göra brevlådor i klassrummet, så att de skulle kunna skicka brev till 

varandra, så det har vi gjort. Ibland behöver eleverna hjälp i starten med skrivandet, 

då brukar jag ge förslag till meningsstarter. Jag visar på olika strategier för skrivande, 

så att eleverna ska veta hur de ska göra. Eleverna skriver händelseböcker utifrån sin 

fantasi, och vi har genreskrivning. Vissa elever kan man locka till skrivning genom 

datorn, de som inte gärna vill skriva för hand. 

 

Fråga 3: Hur utgår du från barns erfarenheter i språkliga/skriftliga 

sammanhang? 

I första klass gav jag barnen läxa på 10 meningar, med start som: jag kan, jag kan 

inte, jag är bra på, en bra kompis är och så vidare. Då vet man vad eleverna varit med 
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om och lite av deras intressen, så kan man sedan utgå efter detta och göra olika 

teman. Jag frågar även eleverna vad de vill veta mer om och få mer kunskap om. 

 

Fråga 4: Hur samverkar du med föräldrarna för att få kunskap om 

barnens erfarenheter? 

Jag har inskolningssamtal, och har kontakt med föräldrar via mail. 

 

Fråga 5: Hur hjälper du barnen att utveckla tal- och skriftspråklig 
medvetenhet? 
 
Jag har bland annat en tvåspråkig elev och då måste jag förklara mycket och tydligt. 

Hon skriver ljudenligt, som hon tror det låter. Detta måste jag då göra henne 

medveten om.  

 

Man får föra samtal med eleverna och tala om stavningsregler. De elever som har ett 

litet ordförråd får man förklara extra mycket och tydligt för. Man får hjälpa eleverna 

med nya stödord, så att man vidgar deras meningar. Vissa ord använder eleverna 

mycket, som exempelvis typ, och då visar jag på andra ord som kan passa istället, för 

att vidga deras ordförråd. Jag har en pojke, vars ordförråd innehåller mycket svärord, 

och jag försöker få honom att hitta andra ord och förklara att det språk han använder 

kan sänka hans status. Jag rättar barnens böcker försiktigt, en del böcker rättar jag 

dock lite tuffare. 

 

Fråga 6: Hur tar du tillvara på barnens erfarenheter av populärkultur? 

Vilken sorts populärkultur? Varför dessa? 

Jag frågar mycket om det jag inte vet, och ber barnen förklara för mig vilket de tycker 

är roligt. När de skriver fritt och skriver om något dataspel de spelat, eller liknande, 

ber jag de berätta för mig vad det handlar om. Framöver kommer vi att ha ”kultur”, 

då barnen får ta med sig egna saker, och berätta om inför klassen. 

 

Fråga 7: Hur använder du dig av estetiska lärprocesser i verksamheten? 

Vi går och tittar på teater när det anordnas, sedan har eleverna drama med 

specialpedagogen. Vi har en form av drama i klassen, då eleverna får dra 

”dramakort”, och visa eller göra något utav det som står på kortet. Vi har haft 
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skrivdans och haft geometridagar på skolan, då eleverna bland annat gjorde 3D- 

figurer med tandpetare och ärtor. Musik har vi ännu inte arbetat med speciellt. 

 

Fråga 8: Hur arbetar du med pedagogisk dokumentation? 

Jag skriver mycket kommentarer i läxböcker och dylikt och för även dokumentation i 

databasen. Mental dokumentation förekommer hela tiden, man har koll. Inför 

utvecklingssamtal noterar jag det eleven ännu inte kan, gällande exempelvis siffror 

och bokstäver. 

 

4.1.3 Intervju nr 3 

Intervju med lärare i klass 1, kvinna i 40- årsåldern. 

 

Fråga 1: Hur tar du medvetet tillvara på vardagssituationer för att skapa 

tillfällen till kommunikation och språkstimulering med dina elever? 

Jag försöker ta varje tillfälle som finns och de möjligheter som dyker upp. Jag svarar 

på frågor och spinner vidare på det som eleverna tar upp. Jag tar tillvara på deras 

intressen, då bland annat när de har sin bokredovisning. Här kan jag se vad de valt 

för bok, och då se deras intressen. I läxorna de får, får jag möjlighet att veta mycket 

om eleverna. När jag talar med barnen, blir det många ord i flykten, ibland lite mer 

svårbegripliga, som jag tycker kan utvecklas mer, dessa spinner jag vidare på och 

förklarar mer om. Jag förklarar även varför man gör saker, och dess innebörd. Jag 

brukar även försöka få eleverna att se mellan raderna, och på så vis utmana dem. 

Exempelvis ställer jag frågor som: Emma har en cykel. Hon cyklade till affären. Vem 

är hon?  

 

Fråga 2: Hur uppmuntrar du barnens eget läsande/skrivande? 

Muntligt ger jag eleverna mycket beröm och stimulans. Jag går inte in och tittar på 

det estetiska i deras texter. Jag låter eleverna skriva egna berättelser. Eleverna skriver 

mycket själv på datorerna, då brukar jag gå in och skriva den rätta meningen under 

elevernas. Det är en fördel med datorn, det är smidigt. Vi har bra resultat i klassen 

och vi använder oss av ASL (Trageton-metoden)3. Barnen läser för varandra och jag 

läser för barnen, vilket stimulerar dem. 

                                                 
3  En läs-och skrivinlärningsmetod med datorn som verktyg och där barnet lär sig skriva innan de lär sig läsa.  
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Fråga 3: Hur utgår du från barns erfarenheter i språkliga/skriftliga 

sammanhang? 

Vid starten lyssnar jag av eleverna mycket och håller koll. Jag fortsätter att utgå från 

boksamtalen, där jag ser mycket av deras intressen.   Eleverna vill gärna läsa sina 

berättelser för de andra i klassen. När barnen lämnar in sina läxor för jag noga 

anteckningar. Barnen har ofta egna texter i läxa, sådant de skrivit själva, men även 

andra texter. 

 

Fråga 4: Hur samverkar du med föräldrarna för att få kunskap om 

barnens erfarenheter? 

Jag har ett inskolningssamtal med elevens föräldrar, där jag får möjlighet att veta 

mer om eleven, så som intressen med mera. Om någon elev visar sig ha några svagare 

sidor har jag extra kontakt med föräldrarna och mailar föräldrarna extramaterial som 

eleven kan öva på hemma, så som länkar till olika memory. 

 

Fråga 5: Hur hjälper du barnen att utveckla tal- och skriftspråklig 

medvetenhet? 

Det är väldigt individuellt, en del behöver hjälp med att få mellanrum mellan orden, 

så det blir mer lättläst. En del behöver ha hjälp med små bokstäver, punkt och så 

vidare. Detta är lätt att hjälpa eleverna med när de skriver på datorerna, då det är lätt 

att ändra och synliggöra. Detta är även lätt för eleverna att se, då vi använder oss av 

projektorn. Det blir synligt för eleverna. Exempelvis: Vad är en lina? Men är inte lina 

ett namn också? Hur kan man se detta? Jo, för att då ser Lina ut så här…..namnet 

Lina har stor bokstav i början. 

 

Fråga 6: Hur tar du tillvara på barnens erfarenheter av populärkultur? 

Vilken sorts populärkultur? Varför dessa? 

Bland annat genom musik och sånger. Sedan låter jag eleverna berätta muntligt, och 

de får ta med saker, exempelvis spel och visa upp fodralen och berätta om spelet. 

Sedan kan man se att många är intresserade av ett ämne, exempelvis rymden och då 

kommer vi att arbeta tematiskt med detta. 
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Fråga 7: Hur använder du dig av estetiska lärprocesser i verksamheten? 

Vi tittar på kortare filmer, även engelska filmer. Vi lyssnar på sånger och lyssnar på 

olika ljud därifrån samt använder oss av texten. Vi tittar även på olika bilder och 

utgår från dem.  

 

I matematiken har vi bland annat gjort olika geometriska troll. Då vi har halvklass 

och ena halvan av klassen är tillsammans med fritidspedagogen har de haft olika 

lekar och rollspel som utgått från barnens intressen, så som cowboys och hästar. 

Detta är gruppstärkande och bra för eleverna. Barnen har var sitt arbetsschema, där 

de får öva finmotorik bland annat genom mandalamålningar. De får lägga 

mosaikmönster, pärlplattor med mera som fotograferas och visas via datorerna. 

Gällande finmotoriken övar vi också sortering med pincett, då eleverna får sortera, 

och sedan förklara sorteringen, då övas såväl pincettgreppet som ordspråket. 

 

Fråga 8: Hur arbetar du med pedagogisk dokumentation? 

Jag skriver anteckningar om elevernas läxa varje vecka, hur de är gjorda och hur de 

är framförda. Jag kollar av vad eleverna gjort, prickar av och för noteringar. Vi har 

bildspel i datorn, fotografier över sådant som eleverna gjort.  

 

4.1.4 Intervju nr 4 

Intervju med lärare i år 1-2, kvinna i 40-årsåldern. 

 

Fråga 1: Hur tar du medvetet tillvara på vardagssituationer för att skapa 

tillfällen till kommunikation och språkstimulering med dina elever? 

När det gäller elever med språkstörningar ges de medvetet utvecklingsmöjligheter 

genom att stödja deras ordbilder och ordförråd. Lyft det de vill berätta eller prata om.  

 

Lunchen är ett utmärkt tillfälle till kommunikation och språkstimulering då det är 

lätt att plocka upp det eleverna pratar om. Antingen kan man stödja språket direkt 

eller ta senare tillfällen i akt att utgå från elevernas erfarenheter och intressen. 

 

Vid konflikter och konflikthantering ges eleverna möjlighet att beskriva och sätta ord 

på saker, händelser och känslor.  
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När instruktioner ges är det väldigt bra att göra det på olika och flera sätt. Berätta, låt 

eleverna läsa skrivna instruktioner, gestikulera och låt eleverna återberätta. 

 

Det viktigaste är dock att vara medveten om de möjligheter som dyker upp och ta 

tillvara på dem i undervisningen. 

 

Fråga 2: Hur uppmuntrar du barnens eget läsande/skrivande? 

Jag utgår från deras intressen och låter dem utforska ämnen och saker som de är 

intresserade av. På det sättet skapas en inre motivation som i sin tur kan ge 

förutsättningar till fortsatt lärande.  

 

Vi har ett stort urval av böcker, skönlitteratur, faktaböcker och serier, tillhands och 

låter eleverna välja fritt. Vi skriver mycket och på olika sätt och vid olika slags 

tillfällen. Jag låter eleverna skriva om deras egna liv, men uppmuntrar dem även att 

fantisera.   

 

Fråga 3: Hur utgår du från barns erfarenheter i språkliga/skriftliga 

sammanhang? 

Det är viktigt att låta eleverna lära genom intresse. Genom att de har litteratur, 

arbetsmaterial med mera som intresserar tillhands tar de egna initiativ till lärande. 

Individualisera arbetsuppgifter utefter förutsättningar, behov och intressen. 

 

Vi har dessutom skrivarverkstad, där eleverna får skriva om sig själva och sitt liv, 

men samtidigt utvecklas genom att de undervisas i skrivregler, meningsuppbyggnad 

och olika genrer. 

 

Fråga 4: Hur samverkar du med föräldrarna för att få kunskap om 

barnens erfarenheter? 

Samverkan sker främst när det uppstår problem eller speciella händelser.  

 

Veckobrev, där föräldrar informeras om skolans verksamhet, skickas hem en gång i 

veckan. Utvecklingssamtal och föräldramöten genomförs. 

 



 
 

36 
 

Några gånger per termin bjuds föräldrarna in till Öppet Hus, där eleverna får visa 

upp gjorde arbeten och bilder och berätta om deras skolvardag. 

 

Fråga 5: Hur hjälper du barnen att utveckla tal- och skriftspråklig 

medvetenhet? 

Vi utgår från talet. Vi samtalar och diskuterar. Sedan skriver vi gemensamma 

berättelser utefter upplevda händelser får att eleverna ska komma i kotakt med 

skriftspråket. 

 

Vi går igenom alfabetet fyra bokstäver i taget – A, B, C, D. De får skriva bokstäverna 

och göra övningar kopplat till dessa.  

 

Fråga 6: Hur tar du tillvara på barnens erfarenheter av populärkultur? 

Vilken sorts populärkultur? Varför dessa? 

När tillfällen dyker upp låter jag eleverna beskriva för resten av klassen hur man 

spelar ett visst spel eller vad en film handlar om. Detta kan eleverna dessutom få 

skriva om. Detta utvecklar språket genom att eleverna får förklara i detaljer så att 

andra förstår. 

 

Fråga 7: Hur använder du dig av estetiska lärprocesser i verksamheten? 

De estetiska lärprocesserna sker främst segregerat i musik, slöjd och gymnastiksal. 

Detta är styrt efter läroplanen. 

 

Vi använder väldigt mycket bild ihop med skrivande. Rim och ramsor används ibland 

vid bokstavsinlärning. 

 

Fråga 8: Hur arbetar du med pedagogisk dokumentation? 

Åtgärdsprogram skrivs till de elever som behöver detta. Uppdateras och utvärderas 

efter hand.  IUP skrivs till varje elev. Även dessa uppdateras och utvecklas.  

 

I tanken är jag medveten om elevernas utveckling, vart de befinner sig 

kunskapsmässigt samt vad de behöver arbeta mer med. Dock är det något som jag 

sällan skriver ner kontinuerligt. 
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4.1.5 Intervju nr 5 

Intervju med lärare i år 3, kvinna i 30-årsåldern. 

 

Fråga 1: Hur tar du medvetet tillvara på vardagssituationer för att skapa 

tillfällen till kommunikation och språkstimulering med dina elever? 

Främst utnyttjar jag tillfällen som uppstår i vardagssituationer såsom vid lunch eller 

morgonsamlingen. Då får alla eleverna göra sin röst hörd. Lyfter de då något som jag 

känner är till nytta för resten av klassen utvecklar jag det till samtal, diskussion eller 

tema inom undervisningen. 

 

Vid allmänna diskussioner låter jag oftast eleverna styra samtalsinnehållet. På det 

sättet blir det utifrån deras erfarenheter. De spinner ofta vidare på varandras tankar 

och kunskaper och på det sättet kan de utvecklas tillsammans, av och med varandra. 

 

Viktigt att tänka på vid helklassamtal eller diskussioner är att uppmärksamma de 

som inte visar engagemang eller räcker upp handen. Beroende på orsak till detta är 

det viktigt att nå ut även till dessa elever. Som lärare kan man ibland ställa frågor till 

dem som inte räcker upp handen för att få med dem in i ämnet. 

 

Fråga 2: Hur uppmuntrar du barnens eget läsande/skrivande? 

Vi har ett stort urval av böcker tillhands för eleverna. De har avsatt tid i schemat för 

läsning men ofta kommer de och frågar om de får läsa under annan tid också.  

 

De skriver mycket, såväl fantasiberättelser som om deras egna liv. Dock är läsning 

något som i denna klass lockar mest för eleverna.  

 

Jag försöker se alla eleverna där de befinner sig och uppmuntrar dem till att utvecklas 

och klara mer. Genom positiv respons hoppas jag att de utvecklar en positiv tro på sig 

själva och sin kapacitet. Jag rättar, i den tradiotionella bemärkelsen, sällan. Istället 

lyfter jag det jag ser att eleverna behöver träna på gemensamt i klassen. 
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Fråga 3: Hur utgår du från barns erfarenheter i språkliga/skriftliga 

sammanhang? 

Jag försöker individualisera så gott det går när det gäller elevernas individuella 

arbeten. Olika sociala bakgrunder ger så vitt skilda förutsättningar för eleverna vilket 

ofta gör det svårt att nå alla där just dem befinner sig. Ibland få man lägga sig på en 

så kallas medelnivå, vilket tyvärr gör att man tappar en hel del elever som antingen 

ligger över eller under denna medelnivå. 

 

Så gott det går utgår jag från deras erfarenheter i såväl språkliga som skrifliga 

sammanhang, genom att de får styra innehållet tillsammans. De får ofta skriva om 

händelser eller saker utifrån sitt eget liv. 

 

Fråga 4: Hur samverkar du med föräldrarna för att få kunskap om 

barnens erfarenheter? 

Vid utvecklingssamtal ges bra möjligheter till detta, då även barnet deltar och får ge 

sin syn på saken. Förövrigt skickas veckobrev med viktig information hem, men det 

är oftast en envägskommunikation. 

 

Fråga 5: Hur hjälper du barnen att utveckla tal- och skriftspråklig 

medvetenhet? 

Beroende på elevernas individuella kunskapsnivå och behov arbetar jag på olika sätt. 

Eftersom de har oerhört skilda erfarenheter av språklig medvetenhet måste man utgå 

från deras nivå och hjälpa dem utvecklas därifrån. Jag utnyttjar dock klassen som 

helhet så ofta det går och låter dem lära av varandra. 

 

Fråga 6: Hur tar du tillvara på barnens erfarenheter av populärkultur? 

Vilken sorts populärkultur? Varför dessa? 

Tyvärr blir det allt som oftast att man får ta upp och diskutera sådant som barnen 

inte bör titta eller lyssna på och samtala kring det. Jag märker att eleverna ofta vill 

prata om serier, filmer eller TV-spel men har ännu inte funderat närmare på hur man 

skulle kunna använda det i undervisningen. 

 

Vi tittar på nyheter och filmer. Jag som lärare använder Internet tillsammans med 

eleverna för att söka information. 
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Fråga 7: Hur använder du dig av estetiska lärprocesser i verksamheten? 

Beroende på grupp av barn använder jag estetiska lärprocesser i olika hög grad. I en 

del grupper fungerar det utmärkt att leka lekar, sjunga, göra rörelseaktiviteter eller 

lyssna på musik, medan andra grupper inte kan hantera detta.  

 

Fråga 8: Hur arbetar du med pedagogisk dokumentation? 

I samband med skrivande av IUP och åtgärdsprogram kartläggs elevernas 

kunskapsutveckling.  

 

Vi hänger ofta upp elevernas arbeten och bilder i klassrummet så att alla kan se dem.  

 

4.1.6 Intervju nr 6 

Intervju med lärare i år 2, kvinna i 50-årsåldern. 

 

Fråga 1: Hur tar du medvetet tillvara på vardagssituationer för att skapa 

tillfällen till kommunikation och språkstimulering med dina elever? 

Jag tar ofta vardagliga situationer som morgonsamlingen och använder detta till att 

samla gruppen och skapa gemensamma språkliga tillfällen, där alla elever får göra sin 

röst hörd och bidra till diskussioner.  

 

Jag kopplar dessutom ofta saker eller händelser till mitt eget liv. Jag berättar 

dagligen om något som hänt mig i min barndom.  

 

Det man hör eleverna prata om på raster eller vid lunchen lyfter jag om tillfälle ges. 

Konflikter som inträffar är dessutom utmärkta att ta tillvara på, då man, utan att 

nämna individer, kan skapa gemensamma diskussioner om exempelvis 

värdegrundsfrågor. 

 

Fråga 2: Hur uppmuntrar du barnens eget läsande/skrivande? 

Jag uppmuntrar eleverna så ofta jag kan, genom att berömma dem. Jag skäller sällan 

på mina elever utan ger positiv respons till dem som arbetar på. På det sättet märker 

dessa elever att jag ser dem även fast det oftast inte är de som hörs mest. 
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När eleverna kommer med egna initiativ och förslag till läsning och skrivning ger jag 

även då positiv respons för att få eleverna att våga prova och utvecklas. Genom att de 

själva läser och skriver utvecklar de en inre motivation till lärande. 

 

Fråga 3: Hur utgår du från barns erfarenheter i språkliga/skriftliga 

sammanhang? 

Jag vill möta eleverna där de befinner sig, vilket är väldigt olika från elev till elev. Jag 

försöker anpassa litteratur, teman och arbetsmaterial så gott det går.  

 

Vid helklassdiskussioner är det vanligast att eleverna styr innehållet, men vid 

individuellt arbete följer alla elever oftast samma scheman. De får själva välja 

skönlitteratur och ibland annat innehåll inom ramar av styrda mål. 

 

Fråga 4: Hur samverkar du med föräldrarna för att få kunskap om 

barnens erfarenheter? 

Vid utvecklingssamtal och när jag skriver åtgärdsprogram. Förövrigt är det endast 

när föräldrar tar kontakt eller när det gäller elever med speciella behov. Tyvärr är 

tidsbristen här något som spelar in.  

 

Fråga 5: Hur hjälper du barnen att utveckla tal- och skriftspråklig 

medvetenhet? 

Detta är något väldigt individuellt, beroende på var eleverna befinner sig 

kunskapsmässigt.  

 

Ofta går vi igenom exempelvis hur man skriver en viss sorts text eller hur en mening 

är uppbyggd gemensamt. På det sättet kan eleverna hjälpa och lära av varandra. Jag 

kräver sedan olika saker av olika barn och försöker hjälpa dem vidare utifrån vilken 

nivå de ligger på. Jag tror ändock på att alltid se till att ribban höjs och de har 

ytterligare utvecklingsmöjligheter framför sig.  
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Fråga 6: Hur tar du tillvara på barnens erfarenheter av populärkultur? 

Vilken sorts populärkultur? Varför dessa? 

Jag låter gärna eleverna berätta eller beskriva det de upplevt och då populärkulturen 

är en stor del av detta blir det ett vanligt inslag i samtal och diskussioner. Dock är det 

inte något jag är insatt i eller arbetar vidare med på något speciellt sätt. 

 

Fråga 7: Hur använder du dig av estetiska lärprocesser i verksamheten? 

Estetiska lärprocesser är inte särskilt integrerat i den vanliga undervisningen. Det 

används vanligast för att eleverna ska få göra något roligt eller något utöver det 

vanliga. De får rita till texter och vi använder rollekar ibland, exempelvis charader. 

 

Fråga 8: Hur arbetar du med pedagogisk dokumentation? 

Jag tycker det är viktigt att elevernas arbeten har en mottagare och hänger ofta upp 

detta i klassrummet eller i korridoren. Vi pratar ofta gemensamt om det de skrivit 

eller ritat. 

 

När jag skriver IUP eller åtgärdsprogram skapas en tydlig bild på elevernas situation, 

utveckling och mål. Vid utvecklingssamtalen gås detta igenom med eleverna för att de 

ska känna sig delaktiga i sin egen utveckling och hitta motivation till lärande.  

 

4.2 Sammanställning av resultat 
Nedan kommer vi visa på en sammanställning av vårt resultat från våra enkäter och 

intervjuer. Vi har valt att dela upp det under två rubriker och börjar med att redovisa 

enkätsvaren då intervjuerna utgår från några av frågorna från denna. Enkäterna 

sammanställda som stapeldiagram, återfinns i bilaga 2. 

 

4.2.1 Enkäter 

Informanterna består endast av kvinnor med svenska som modersmål. Spridningen 

gällande födelseår är från 1940-talet till 1980-talet med en majoritet födda under 

1950 och 1970- talen. De flesta av informanterna har antingen en lärarutbildning mot 

tidigare år eller en lågstadielärarutbildning 1-3. De har alla arbetat inom skolan i 

minst två år, men har en spridning från två år upp till 20 yrkesverksamma år (Bilaga 

2, figur 1-5).  
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De flesta av de tillfrågande lärarna menade att de medvetet tar tillvara på 

vardagssituationer för att skapa tillfällen till såväl kommunikation som 

språkstimulering med sina elever. Ett fåtal markerade dock att de inte hade detta i 

åtanke när de bedrev sin undervisning (Bilaga 2, figur 6-7).  

 

En övervägande majoritet av de tillfrågande lärarna samtalar på ett rikt och varierat 

språk med sina elever samt ställer öppna frågor som ger eleverna möjlighet att svara 

på flera olika sätt (Bilaga 2, figur 8-9). Vi fann dock en större spridning när det 

kommer till hur lärarna aktivt lyssnar och intresserar sig för vad eleverna vill uttrycka 

och berätta ( Bilaga 2, figur 10). Vi ser dessutom en stor spridning när lärarna uppger 

att eleverna hör vuxna läsa och skriva på olika sätt i olika sammanhang (Bilaga 2, 

figur 17). 

 

Alla tillfrågande lärare samtalar kring berättelser och händelser som en del av 

dagsrutinen i hög grad. De uppmuntrar även eleverna att hitta på egna berättelser 

(Bilaga 2, figur 15-16). Däremot är det färre som ger eleverna skriv- och 

berättarupplevelser genom spontant återberättande historier (Bilaga 2, figur 14).  

 

Alla lärare uppmuntrar elevernas eget läsande och skrivande från en skala på 5-7 

(Bilaga 2, figur 18-19) men däremot ser vi en större spridning gällande hur lärarna 

uppger att de utgår från elevernas erfarenheter i såväl språkliga som skriftliga 

sammanhang (Bilaga 2, figur 20-21). En relativt stor spridning finner vi också i hur 

lärarna hjälper sina elever att utveckla språklig medvetenhet genom aktiviteter där 

eleverna får möjlighet att reflektera (Bilaga 2, figur 22).  

 

Lärarna uppger att de aktivt arbetar för att skapa kommunikativa möten elever 

emellan på en skala 4-7 (Bilaga 2, figur 23). Majoriteten av lärarna är samtidigt 

lyhörda för varje enskilt barns behov av stöd (Bilaga 2, figur 12).  

 

När det kommer till den fysiska miljön runt eleverna uppger alla tillfrågade lärare att 

de mer eller mindre ser till att den stimulerar elevernas språkliga verksamhet (Bilaga 

2, figur 26). Vi ser inte att så många informanter har arrangerat en tyst och lugn plats 

för läsning på ett medvetet sätt (Bilaga 2, figur 27). Däremot är miljön arrangerad så 
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att böckerna är tillgängliga för eleverna i de flesta fall. Variation av böcker uppger 

majoriteten av lärarna finns, men en liten spridning kan här ändå finnas (Bilaga 2, 

figur 29-30). Skolans bibliotek används övervägande som en resurs (Bilaga 2, figur 

42).  

 

Vi ser en stor spridning av hur lärarna medvetet använder sig av estetiska 

lärprocesser i verksamheten (Bilaga 2, figur 32). Desamma gäller för hur lärarna 

använder estetiska lärprocesser för att erbjuda eleverna varierande sätt att 

kommunicera på (Bilaga 2, figur 13). Leken är dock ett ganska betydelsefullt inslag 

(Bilaga 2, figur 11). Lärare låter sina elever få möjlighet att använda varierande 

material som stimulerar till språkutveckling på en skala från 3-7 (Bilaga 2, figur 37).  

 

Vi finner en spridning över hela skalan 1-7 när det kommer till hur lärare medvetet 

arrangerar klassrumsmiljön så att datorer finns tillgängliga för eleverna. När det 

gäller frågan om hur lärare använder dataprogram som uppmuntrar eleverna till 

samarbete och samtal är det en övervägande majoritet av lärarna som inte använder 

detta. Detsamma gäller för hur lärarna uppmuntrar eleverna att söka information på 

Internet. Ytterst få lärare använder digitala bilder som ger möjlighet till 

återberättande (Bilaga 2, figur 33-36).  

 

När det gäller frågan om hur lärarna tar tillvara på elevernas erfarenheter av 

populärkultur ser vi en stor spridning, men där de flesta ligger i mitten av skalan. 

Detsamma gäller för hur de ger eleverna möjlighet att uppleva kulturella aktiviteter. 

Dock uppmuntrar få av de tillfrågade lärare eleverna att genomföra egna 

teaterföreställningar (Bilaga 2, figur 38-40). Väldigt få använder sig av synliga 

symboler i klassrumsmiljön (Bilaga 2, 31).  

 

Vi kan utifrån lärarnas svar se att det finns en stor spridning gällande samverkan 

med elevers vårdnadshavare för att få kunskap om elevernas erfarenheter. Det ser ut 

att vara en positivare tendens i hur lärare samverkar med vårdnadshavare för att 

dessa ska få kunskap om vad som händer i skolan (Bilaga 2, figur 24-25).  

 

På frågan om i vilken utsträckning lärarna arbetar med pedagogisk dokumentation 

finner vi en spridning där majoriteten ligger på en medelnivå (Bilaga 2, figur 41). 
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Detta gäller även för hur de medvetet tar tillvara på elevernas bilder (Bilaga 2, figur 

28).  

 

4.2.2 Intervjuer 

 

Fråga 1: Hur tar du medvetet tillvara på vardagssituationer för att skapa 

tillfällen till kommunikation och språkstimulering med dina elever? 

 

De intervjuade lärarna uppger att de tar tillvara på de spontana samtal och ämnen 

som elever lyfter. Framförallt under morgonsamlingar, lunch och raster uppstår 

utmärkta tillfällen att uppmärksamma det eleverna samtalar om och intresserar sig 

för. Lärarna uppger att de ofta följer upp detta i fortsatta diskussioner eller 

skolaktiviteter. 

 

Konflikter nämns av några lärare som en annan vardagssituation som på ett bra sätt 

kan utnyttjas för att skapa tillfällen till kommunikation och språkstimulering. Genom 

att elever får sätta ord på sina känslor, berätta och beskriva vidgas deras ordförråd, 

de utvecklar empati och föreställningsförmåga.  

 

Fråga 2: Hur uppmuntrar jag barnens eget läsande och skrivande? 

 

Lärarna uppger att de först och främst försöker utgå från barnens intressen. De 

betonar då också vikten av att skapa bra relationer med sina elever, för att kunna 

förstå och få kunskap om barnens erfarenheter. 

 

 De uppger vidare att eleverna får skriva på olika sätt vid olika tillfällen. Det är även 

viktigt att lägga vikt på att instruera hur man skriver inom olika genrer och i olika 

textsammanhang, då många barn annars fastnar i samma nischer.  

 

Lärarna berättar hur eleverna ofta får skriva fritt utifrån sina egna intressen och 

erfarenheter. För de elever som har svårt att komma igång kan man ge förslag till 

meningsstarter eller locka genom datorer. De flesta lärare uppger dessutom att en 

varierad tillgång till litteratur är en förutsättning för att uppmuntra barnens eget 

läsande och skrivande.  
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En av de tillfrågande pedagogerna lyfter vikten av att äldre barn läser för yngre, vilket 

hon hävdar ökar intresset för läsning och val av böcker hos de yngre eleverna.  

 

Tre av de tillfrågade lärarna ger positiv stimulans genom beröm och uppmuntran. 

Barnen får på det viset en tro på sig själva och utvecklar en inre motivation till 

fortsatt lärande.  

 

Fråga 3: Hur utgår du från barns erfarenheter i språkliga och skriftliga 

sammanhang? 

 

De flesta av de tillfrågade lärarna uppger att de försöker ta tillvara på de möjligheter 

som dyker upp fångade utifrån elevernas intressen och erfarenheter. De vill möta 

eleverna där de befinner sig och utveckla deras egna tankar och kunskaper om det de 

kan eller vill veta mer om. En del av lärarna påpekar vikten av att vara med, 

alternativt observera, i elevernas samtal och diskussioner, för att sedan ta tillvara på 

detta i undervisningssammanhang.  

 

En tillfrågad lärare berättar hur hon försöker individualisera trots svårigheter med 

barns olika sociala och kulturella bakgrunder, vilket ger dem vitt skilda 

förutsättningar. De flesta lärare svarar att de så gott det går låter sina elever styra 

innehållet vid samtal, diskussioner och skrivning. När det gäller läsning vill de flesta 

lärare låta sina elever välja fritt ur ett varierat sortiment av litteratur. 

 

Fråga 4: Hur samverkar du med föräldrar för att få kunskap om barnens 

erfarenheter? 

 

Fyra av de tillfrågade lärarna lyfter utvecklingssamtalet som en fundamental del 

gällande samverkan med elevernas föräldrar.  Även så kallade veckobrev påpekas 

vara en vanlig kontaktväg. Mailkontakt mellan lärare och föräldrar förekommer. 

 

Hälften av lärarna har vid terminsstart ett inskolningssamtal med föräldrarna. 

Många lärare uppger även att upprättande av åtgärdsprogram ger möjlighet att 

samverka med föräldrar. 
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Fråga 5: Hur hjälper du barnen att utveckla tal- och skriftspråklig 

medvetenhet? 

 

Tre av de tillfrågade lärare uppger att denna fråga är oerhört individuell, beroende på 

elevgrupp och var barnen befinner sig kunskapsmässigt.  

 

En av lärarna lyfter datorn som hjälpmedel då eleverna arbetar med att utveckla sin 

skriftliga medvetenhet, då det är lätt att tydliggöra för eleverna hur skriften ska se ut.  

 

Gemensamma diskussioner och samtal kring detta lyfts av flertalet av lärarna. De 

menar att eleverna ges möjlighet att hjälpa och lära av varandra. Gruppdiskussioner 

kan även ligga till grund för gemensamma berättelser. En av de tillfrågade betonar 

hur lärare idag har för stort talutrymme, vilket egentligen ska tillägnas barnen.  

 

En del lärare menar dessutom att de kräver olika saker av olika barn. De försöker 

sedan utgå från detta för att hjälpa eleverna till ytterligare utvecklingsmöjligheter.  

 

Fråga 6: Hur tar du tillvara på barnens erfarenhet av populärkultur? 

Vilken sorts populärkultur? Varför dessa? 

 

En del av de tillfrågade lärarna låter gärna sina elever berätta och beskriva gällande 

musik, spel, filmer och leksaker. Detta kan ske muntligt eller skriftligt och lärarna 

menar på att det kan utveckla elevernas språkliga förmåga. Här tar lärarna tillvara på 

populärkulturen genom att arbeta vidare i olika teman eller undervisningsaktiviteter. 

 

Andra är mer negativa till barnens populärkultur, då de istället fokuserar på de sämre 

aspekterna av exempelvis våldsamma spel och filmer. De utnyttjar därför barnens 

populärkultur endast vid diskussioner om sådant som barnen inte bör se, lyssna på 

eller göra.  
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Fråga 7: Hur använder du dig av estetiska lärprocesser i verksamheten? 

 

Nästan alla de tillfrågade lärarna nämner bilden som den största delen i elevernas 

skapande process. En del av dessa ser detta som en kommunikativ aspekt av 

språkundervisning medan andra ser det som en utfyllnadsaktivitet.  

 

Dans och rörelse, rim och ramsor, musik och drama nämns av flera som inslag i 

verksamheten. Dock lyfts det av flera hur detta ofta är segregerade aktiviteter som 

inte ingår i den dagliga undervisningen, utan sker i exempelvis idrotts- slöjd- eller 

musiksalar.  

 

En av de tillfrågade betonar hur gruppen av barn påverkar användningen av estetiska 

lärprocesser. Hon menar att det fungerar utmärkt med vissa elever medan andra inte 

kan hantera detta.  

 

Fråga 8: Hur arbetar du med pedagogisk dokumentation? 

 

Några av lärarna dokumenterar kontinuerligt elevernas utveckling i form av 

anteckningar. Andra för istället ständigt pågående mental dokumentation.  

 

De flesta av de tillfrågade lyfter upprättande av IUP och åtgärdsprogram som 

dokumentation, då det skapas en tydlig bild på elevernas kunskapsnivå och 

utvecklingspotential.  

 

Hälften av lärarna arbetar med pedagogisk dokumentation i den meningen att de 

synliggör elevernas arbeten och bilder i skolmiljön. På det viset får barnen en tydlig 

mottagare samt bekräftelse för vad de åstadkommit.  

 

5. Diskussion 
Vi har nedan delat upp vår diskussion under två rubriker, där vi först för en 

diskussion kring vårt resultat för att sedan diskutera metod. 
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Under resultatdiskussionen kommer vi koppla ihop tidigare forskning och teorier 

kring barns erfarenheter och förutsättningar i relation till språkutveckling. Vi 

kommer även ställa det i relation till det vi kan utläsa av vårt resultat. Vi kommer att 

diskutera, analysera och föra ett resonemang kring vikten av en pedagogisk 

språkmiljö med utgångspunkt i barns sociala och kulturella erfarenheter och jämföra 

detta med hur lärare säger sig arbeta i dagens skola.  

 

Under metoddiskussionen kommer vi att kritiskt granska metod och resultat och våra 

tankar kring vad som eventuellt hade kunnat göras annorlunda. 

 

5.1 Resultatdiskussion 
I vår forskningsbakgrund har vi behandlat flera litteraturkällor, styrdokument och 

även en avhandling om barns språkutveckling och betydelsen av barns erfarenheter 

och förutsättningar som utgångspunkt för skolans pedagogiska språkmiljö. Vi har 

fokuserat på elever i grundskolans tidigare år men är medvetna om att en del av den 

litteratur vi behandlat även riktar sig mot yngre eller äldre elever. Detta ser vi dock 

som en fördel då vi även vill lyfta fram vilken betydelse barnens erfarenheter och 

förutsättningar har oavsett barnens ålder. Vi anser att tankar och kunskaper om 

denna språkmiljö går att anpassa till valfri åldergrupp.  

 

Vår forskningsbakgrund visar tydligt hur elevers sociala och kulturella erfarenheter 

ger olika förutsättningar för språkutveckling (Bjar & Liberg 2007:17) . Vi har i vår 

forskningsbakgrund tagit upp hur flerspråkighet, genus, funktionshinder, kontaktnät 

och barns möten med populärkultur påverkar barns relation till språk. Vi vill här 

dock påpeka att det endast är exempel på barns olika förutsättningar för 

språkutveckling. Dels finns det betydligt fler såkallade grupper, dels kan man hitta 

stora skillnader och förutsättningar inom grupperna. Det finns en risk att 

kategorisera ett barn utifrån en viss grupp, men vi vill påpeka att komplexiteten är 

mycket större än så. 

 

Under vår utbildning har vi fått ta del av aspekter gällande bland annat genus, 

flerspråkighet och funktionshinder, både genom litteratur och ute i verksamheten. Vi 

menar att det finns attityder mot barns särskilda förutsättningar som pedagoger 
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måste uppmärksamma och på ett bra sätt föra en dialog med eleverna om. Det är 

viktigt att medvetandegöra varje barns unika tillgångar och visa på att alla kan ta 

lärdom och ha utbyte av andras erfarenheter. Precis som Vygotskijs teori (Hwang & 

Nilsson 2003:50) menar vi att barn bör befinna sig i den proximala utvecklingszonen 

för att utvecklas samtidigt som barn kan ta del av andras kunskaper. 

 

Den nya läroplanen uttrycker att skolan ska ”främja elevernas fortsatta lärande och 

kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, 

språk och kunskaper” (Skolverket 2010:8). Vi kan således konstatera att detta borde 

vara en viktig del i skolans undervisning. Hur säger sig då verksamma pedagoger 

arbeta för att elevernas erfarenheter, förutsättningar, språk och kunskaper kommer 

till nytta för elevernas utveckling? 

 

Utifrån våra intervjuer och enkätsvar kan vi se att de flesta informanter uppger att de 

försöker ta tillvara på elevernas intressen och erfarenheter. De vill möta eleverna där 

de befinner sig, i sin proximala utvecklingszon, och utgå från deras perspektiv i 

samtal, diskussioner och annat skolarbete (Figur 8-10, Bilaga 2) (Figur 14-15, Bilaga 

2). Samtidigt kan vi se hur detta är lättare sagt än gjort. Här vill vi lyfta de problem 

som lärare kan stöta på i samband med individualisering. Precis som en av de 

tillfrågade lärarna påpekar finns det svårigheter i att tillgodose allas sociala och 

kulturella bakgrunder. Vi ser flera anledningar till detta så som stora klasser, tidsbrist 

och inte minst det faktum att eleverna har så vitt skilda erfarenheter och 

förutsättningar.  

 

En förutsättning för att som lärare kunna utgå från elevernas erfarenheter i 

undervisningen är att de har kunskap om sina elever och vad eleverna har i sina 

”ryggsäckar”. En utmärkt möjlighet till att få tillgång till denna kunskap är genom 

elevernas vårdnadshavare. Vi anser att denna samverkan lärare och vårdnadshavare 

emellan borde vara mycket större än vad vi kan se att den är (Bilaga 2, figur 24-25). 

De flesta av våra informanter pekar endast på utvecklingssamtalen och utformande 

av åtgärdsprogram som de tillfällen då de samverkar med vårdnadshavare. Påpekas 

ska här att utvecklingssamtal och utformning av åtgärdsprogram är något lärare 

måste genomföra och alltså inte valbara tillfällen för samverkan. Med det menar vi 

inte att de lärare vi tillfrågat inte uppskattar eller utnyttjar dessa tillfällen för detta, 
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men vi finner det ändå anmärkningsvärt att så få lärare lyfter andra former av 

samverkan med vårdnadshavare för att få reda på elevernas erfarenheter och 

förutsättningar. Särskilt då vi undersökt hur lärare arbetar i grundskolans tidigare år, 

där vi innan vi utförde vår undersökning trodde att samverkan med hemmen var en 

betydelsefull faktor för ett arbete som kan utgå från elevernas erfarenheter och 

förutsättningar.  

 

Barnens språkliga erfarenheter och kunskaper, det som vi beskrev djupare som 

begreppet literacy (Fast 2007:33)(Säljö 2005:208) är något man genom samverkan 

med vårdnadshavare kan få en större kunskap om. Barn har olika kopplingar till 

språkliga aktiviteter beroende på sociokulturell uppväxtmiljö. De har deltagit i olika 

språkliga sammanhang och stött på olika former av literacy. De vardagssituationer 

som eleverna kopplar till olika former av språk är något vi vill lyfta. Detta frågade vi 

även efter i vår undersökning (Bilaga 2, figur 6-7) och av resultatet ser vi att lärarna 

är väl medvetna om att utnyttja de vardagssituationer som uppstår vid exempelvis 

luncher, raster, samlingar eller i samband med konflikter och konflikthantering. 

Lärarna uppger att de tar tillvara på det eleverna samtalar om vid dessa tillfällen i 

andra skolaktiviteter.  

 

Däremot ser vi i vårt resultat hur en stor del av elevernas kultur lämnas utanför 

skolans dörrar. Populärkultur, som är en stor del av barnens vardag, är något som de 

flesta av de tillfrågade lärarna inte tar tillvara på i den mån vi anser att de borde göra 

(Bilaga 2, figur 38). Enligt Fast (2007:99) skapar populärkultur en gemenskap barn 

emellan, något som andra ämnen har svårare för. Oavsett bakgrund har barn ofta 

liknande erfarenheter av populärkultur. Filmer, spel, leksaker och TV-program ger 

barn en inkörsport till språket. Från vårt resultat kan vi dock se hur lärare i liten 

utsträckning använder sig av denna rika källa för att väcka barns intresse och 

motivation till språkliga aktiviteter och språkutveckling. En del lärare uppger dock i 

intervjuerna att de tar tillvara på det elever berättar eller skriver om när det gäller 

populärkultur i form av vidare arbeten eller teman, men möjligtvis inte i den mån vi 

anser att barnens egen kultur borde ha. Samtidigt är vi medvetna om att frågan om 

barn och populärkultur är komplex då tillgången till populärkultur skiljer sig åt för 

barn och kan komma att bli ett problem om alla barn inte har samma möjligheter att 

ta del av denna kultur. Vi anser dock att oavsett tillgång till exempelvis filmer, spel 
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och leksaker har barn ändå samma referensramar kring populärkultur och kan 

samlas i den kontexten.  

 

Gällande tillvaratagandet av literacy (Fast 2007:33) och estetiska lärprocesser, en 

annan form av språklig aktivitet som ligger barns vardagliga uttrycksformer nära 

tillhands, ser vi att bilden tar störst plats i verksamheten (Figur 32, Bilaga 2) 

(Sammanställning av intervjusvar, sid 51). De tillfrågade lärarna nämner även dans, 

rim och ramsor, musik och drama men i begränsad skala och som segregerade 

ämnen. Vi ser inte att lärarna använder estetiska lärprocesser som en process i sig, 

utan snarare som en sträcka för att nå fram till ett mål.  

 

Datorer, dataprogram och Internet ser vi i figur 33-36 (Bilaga 2) används i begränsad 

skala för elevers språkutveckling. Detta finner vi anmärkningsvärt då vi, precis som 

Buckingham (2008:27) beskriver, anser att nya digitala verktyg och nätverk är ett 

utmärkt redskap för elever att uttrycka sig, lära och demokratiskt påverka sin 

omgivning. Precis som genom estetiska lärprocesser kan alla delta och utvecklas från 

sina egna intressen och förutsättningar. Vi har dock den ekonomiska aspekten i 

åtanke, som i många fall styr elevers åtkomst till datorer. Vi vill därmed framföra 

vikten av att de pedagoger som har tillgång till att använda, eller låta sina elever 

använda, datorer i sin undervisning utnyttjar de möjligheter som detta kan ge för 

elevers språkutveckling.  

 

Viktigt att ha i åtanke är att barn har olika slags känslomässiga erfarenheter av 

språkliga aktiviteter hemifrån. För några barn uppstår positiva känslor eller tankar i 

relation till språkliga aktiviteter i skolan, medan andra kan känna avståndstagande 

(Fast 2007:37). Beroende på det kontaktnät barn har omkring sig och det språkliga 

utrymme som ges barnet under uppväxten utvecklar de olika förhållanden till såväl 

språkliga aktiviteter som ett eget språkligt självförtroende (Bjar & Liberg 2003:17). 

Ser man till den interaktionistiska teorin är en positiv uppväxtmiljö av största vikt, då 

man menar att barnet präglas av relationer med andra människor, vilka för det lilla 

barnet främst består av familjen.  

 

Vi menar, precis som Vygotskij uttrycker i sin kognitiva teori, att barns utveckling 

formas helt efter den miljö barnet växer upp i samt hur barnet uppfostras. Därav kan 
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man dra slutsatsen att barn som växer upp i vitt skilda miljöer därmed har med sig 

skilda erfarenheter och förutsättningar då de börjar skolan.  

 

Även det utvecklingsekologiska perspektivet lyfter miljöns betydelse för ett barns 

utveckling, men tar även hänsyn till relationer system och människor emellan. Denna 

teori pekar även på individens ständiga förändring i samspel med miljön. Vi vill här 

påpeka hur lärare bör se eleven i dennes ständiga utveckling och progression, såväl 

kunskaps- som personlighetsmässigt. Alla våra informanter nämnde i vår 

enkätundersökning att de använde sig av pedagogisk dokumentation (Figur 41, Bilaga 

2). Genom intervjusvaren kan vi däremot se hur infomanterna genomför pedagogisk 

dokumentation på olika sätt och i olika hög grad. Några av de tillfrågade 

dokumenterar ständigt elevernas utveckling, medan andra endast ser upprättande av 

IUP och åtgärdsprogram som pedagogisk dokumentation. Vi menar att en synlig 

dokumentation av elevernas utveckling, genom exempelvis elevernas arbeten och 

bilder, kan skapa förutsättningar för att såväl lärare som elever kan se en tydlig 

progression och därmed fortsätta lära och utvecklas.   

 

5.2 Metoddiskussion 
Vi valde att använda oss av intervjuer och enkäter för vår undersökning, för att få 

såväl ett något så när kvantitativt som ett kvalitativt resultat. Enkäternas gav oss ett 

bredare perspektiv på hur lärare förhåller sig till våra undersökningsfrågor. 

Intervjuerna genomförde vi för att få en insyn hur några av de verksamma lärarna 

tänker och tycker kring ett arbetssätt utifrån elevernas erfarenheter och 

förutsättningar. 

 

Vi hade kunnat önska ett större intresse och bättre respons gällande att svara på 

enkäter, då vi i insamlandet av dessa kunde se att gensvaret var mindre än väntat. 

Dock anser vi ändå att de enkäter vi fått in ger oss en bild av situationen i skolan.  

 

Vi ser i slutskedet av denna uppsats att det hade varit intressant för arbetet att lägga 

till observationer av lärare och lärares arbetssätt. Dock gjorde tidsbristen för detta 

arbete observationer omöjligt.  
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6. Avslutande reflektioner 
 
Oavsett ett barns kön, ursprung, fysisk förmåga eller andra aspekter har varje barn 

lika rätt att bli bemötta för den de är. Alla har lika rätt att utvecklas utifrån sin egen 

förmåga och ska ges lika möjligheter till språklig stimulans. 

 

Verksamma pedagoger har som ansvar att lyfta och stärka sina elever. Vi anser att 

detta endast kan ske om lärare tar hänsyn till varje elevs unika erfarenheter, 

förutsättningar och behov.  

 

Utifrån vår undersökning samt den teoretiska forskningsbakgrund vi tagit del av kan 

vi dra vissa slutsatser. Slutsatserna är dock våra egna och baseras på vad vi anser ha 

kommit fram till genom vårt arbete. Vi menar att många verksamma lärare har en 

medvetenhet om vikten av att bedriva en undervisning som mer eller mindre utgår 

från elevernas erfarenheter och förutsättningar. Vardagssituationer är något våra 

informanter nämner som en vanlig och god möjlighet att använda för elevers 

språkutveckling. Däremot anser vi att elevernas ”ryggsäckar” borde kunna utnyttjas i 

än större grad än vad vi har sett. Särskilt intressant finner vi det att just de ämnen 

som barn ägnar mycket tid åt idag, populärkultur, Internet och estetik, också är de 

områden som lärare i stor grad utesluter i den dagliga verksamheten. Hur detta 

kommer sig är något vi inte kunnat finna svar på genom denna uppsats.  

 

Vi har i och med vår forskningsbakgrund lyft många positiva aspekter av en 

undervisning som bedrivs med utgångspunkt i elevers sociokulturella erfarenheter 

och förutsättningar. När läraren bedriver sin undervisning i en pedagogisk språkmiljö 

där utgångspunkten finns i elevers sociokulturella erfarenheter och förutsättningar 

skapas ett inkluderande klassrum, där alla elever ges möjlighet att utvecklas och lära. 

Vi anser därmed att alla elever erfar känslan av att ses där just hon eller han befinner 

sig, vilket i sin tur kan motivera, utmana och stötta varje elev.  

 

Genom vårt arbete hoppas vi kunna inspirera många personer som arbetar inom 

skolan att bedriva en undervisning där utgångspunkten ligger i elevers sociokulturella 

erfarenheter och förutsättningar. Inte minst har vi inspirerat oss själva. 
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6.1 Förslag till fortsatt forskning 
Inom den begränsade tidsram vi hade till förfogande för denna uppsats fanns inte 

någon tid över för att genomföra observationer ute i skolorna. Som vi tidigare 

påpekat kan vi endast redovisa vad och hur lärarna själva säger sig undervisa när det 

gäller undervisning utifrån vad de uppfattat om elevernas sociala och kulturella 

erfarenheter och förutsättningar.  

 

Ett förslag till fortsatt forskning är därför att under en längre tid genomföra flera 

observationer ute i de skolor där lärare redan svarat på enkät- och intervjufrågor. På 

det sättet kan observationsmaterial jämföras med enkät- och intervjusvar. För att 

uttrycka det tydligt – hur lärare säger sig arbeta kan jämföras mot hur de verkligen 

arbetar.  

 

Vi har genom våra undersökningar även kommit fram till att barns populärkultur och 

estetiska uttrycksformer är ett område som i stor grad ofta lämnas utanför skolans 

verksamhet. Därför vore det också intressant att i vidare forskning undersöka vilken 

betydelse populärkultur och estetik har för barn och hur lärare kan integrera detta i 

den dagliga undervisningen.  
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Bilaga 1 
 
Den pedagogiska språkmiljön i skolan 
 
Del 1.     
 

1. Kvinna   
            Man    

 
2. Födelseår: ………………………………..    
  
  
3. Utbildningsbakgrund 
  
 Barnskötarutbildning   

Förskollärarutbildning   
Lärarutbildning mot tidigare år  
Saknar utbildning inriktad mot barn  
Annan,     
ange vad:_______________________________ 

 
4. Antal yrkesverksamma år inom skolan: 
  
 1 år eller mindre   
 2-9 år    

10-19 år     
20 år eller mer    

 
5. Tidigare yrkeserfarenhet från andra yrkesområden:  

 
Förskoleklass    
Fritidshem    
Skola    
Annan…………………………..………   
Saknar erfarenhet från andra  
yrkesområden     
 

 
6. Har du annat modersmål än svenska?      

 
Ja        

Vilket?……………………………….. 
 
Nej   
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Del. 2 

 
Markera med ett X eller med en ring på siffran, det som ligger närmast din åsikt. Om du inte 
vet eller inte vill svara hoppar du över frågan. 
 

I vårt arbetslag… Stämmer  Stämmer  
inte alls mkt bra 

… tar vi medvetet tillvara vardagssituationer för 
att skapa tillfällen till kommunikation 

1       2       3       4       5       6       7 

… tar vi medvetet tillvara vardagssituationer för 
att skapa tillfällen till språkstimulering 

1       2       3       4       5       6       7 

… samtalar vi med barnen samt benämner och 
kommenterar det som sker med ett rikt och 
varierat språk 

1       2       3       4       5       6       7 

… utmanar vi barnens föreställningar genom att 
ställa tankeväckande frågor som inte kräver ett 
korrekt svar utan ger utrymme för flera tänkbara 
svar 

1       2       3       4       5       6       7 

… lyssnar vi aktivt på vad barnen vill uttrycka och 
berätta 

1       2       3       4       5       6       7 

… är vi lyhörda för enskilda barns behov av stöd i 
sin kommunikation 

1       2       3       4       5       6       7 

… erbjuds barnen många olika sätt att 
kommunicera på  t ex genom, bild, sång och 
musik, rörelse och lek 

1       2       3       4       5       6       7 

… utgör leken ett medvetet och viktigt inslag i 
verksamheten  

1       2       3       4       5       6       7 

… ger vi barnen läs- och berättarupplevelser dvs 
spontant återberättande och påhittade historier 

1       2       3       4       5       6       7 

… samtalar vi kring berättelser som en del av 
dagsrutinen som på enskilda initiativ 

1       2       3       4       5       6       7 

… uppmuntrar vi barnen att hitta på egna 
berättelser 

1       2       3       4       5       6       7 

… hör barnen de vuxna samtala på olika sätt och i 
många olika sammanhang 

1       2       3       4       5       6       7 

… ser och hör barnen de vuxna läsa och skriva på 
olika sätt samt i många olika sammanhang 

1       2       3       4       5       6       7 

… uppmuntrar vi barnens eget skrivande  1       2       3       4       5       6       7 

… uppmuntrar vi barnens eget läsande  

… utgår vi från barns erfarenheter i språkliga 
sammanhang 

1       2       3       4       5       6       7 

… utgår vi från barns erfarenheter i skriftliga 
sammanhang 

1       2       3       4       5       6       7 

… hjälper vi barnen att utveckla tal- och 
skriftspråklig medvetenhet genom olika aktiviteter 
som inbjuder till reflektion 

1       2       3       4       5       6       7 
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… arbetar vi aktivt för att skapa kommunikativa 
möten mellan barn  

1       2       3       4       5       6       7 

… samverkar vi med föräldrarna så att vi får 
kunskap om barnens erfarenheter 

1       2       3       4       5       6       7 

… samverkar vi med föräldrarna så att de får 
kunskap om vad som händer i skolan och kan 
samtala med barnen om detta 

1       2       3       4       5       6       7 

… ser vi till att den fysiska miljön runt barnen på 
ett positivt sätt innehåller och understödjer 
skriftspråklig verksamhet 

1       2       3       4       5       6       7 

… har vi medvetet arrangerat en tyst och lugn 
plats där barn kan lyssna på sagor 

1       2       3       4       5       6       7 

… tar vi medvetet tillvara barnens bilder 1       2       3       4       5       6       7 

… har vi medvetet arrangerat miljön så att 
böckerna är tillgängliga för barnen 

1       2       3       4       5       6       7 

… ser vi till att det finns en variation av böcker 1       2       3       4       5       6       7 

… använder vi symboler som finns synliga i 
rummet t.ex. texter på möbler 

1       2       3       4       5       6       7 

… utgör estetiska lärprocesser, t ex bild, drama, 
musik, ett medvetet och viktigt inslag i 
verksamheten 

1       2       3       4       5       6       7 

… har vi medvetet arrangerat miljön så att 
datorerna är tillgängliga för barnen 

1       2       3       4       5       6       7 

… använder vi datorprogram som uppmuntrar till 
samarbete 

1       2       3       4       5       6       7 

… använder vi datorprogram som uppmuntrar till 
samtal 

1       2       3       4       5       6       7 

… använder vi datorn som ett redskap för olika 
språkliga aktiviteter såsom t ex ledskrivning 

1       2       3       4       5       6       7 

… uppmuntras barnen till att använda datorn för 
att söka information på Internet 

1       2       3       4       5       6       7 

… använder vi digitala bilder som ger möjlighet till 
återberättande 

1       2       3       4       5       6       7 

… använder vi annat material, t ex målarfärger, 
papper, pennor, som stimulerar barns 
språkutveckling 

1       2       3       4       5       6       7 

… tar vi tillvara på barnens erfarenheter av 
populärkultur, t ex TV-program och filmer riktade 
till barn 

1       2       3       4       5       6       7 

… ger vi barnen möjligheter att uppleva kulturella 
aktiviteter, t ex teater och film 

1       2       3       4       5       6       7 

… uppmuntrar vi barnen att genomföra egna 
teaterföreställningar 

1       2       3       4       5       6       7 

… arbetar vi med pedagogisk dokumentation 1       2       3       4       5       6       7 

… använder vi biblioteket som en resurs 1       2       3       4       5       6       7 
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Bilaga 2 
 
Enkätsvar gällande den pedagogiska språkmiljön i år 1-3 
 
Varje diagram innehåller 22 svar.  

 
Figur 1 

 
 
Figur 2 
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Figur 3 

 
 
Figur 4 
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Figur 5 
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