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_____________________________________ 

Syftet med studien är att undersöka hur några lärare och elever i årskurs 2 ser på tal- och 

skriftspråk som verktyg i lärandet. Jag har genomfört åtta elevintervjuer och två 

lärarintervjuer samt observationer under en skoldag i respektive klass. Undersökningen visar 

att lärarna ser på tal- och skriftspråket som ett viktigt verktyg i lärandet. De är medvetna om 

hur viktiga de språkliga kompetenserna är och arbetar aktivt med att utveckla elevernas 

språkliga förmågor. Elevernas syn på tal- och skriftspråkets betydelse i lärandet stämmer dock 

inte helt överens med lärarnas. Medan de båda lärarna lyfter läs- och skrivförmågan som de 

mest betydelsefulla verktygen i lärandet anser sex av åtta elever att de lär sig bäst då de 

lyssnar. Undersökningen visar också att en del av eleverna inte verkar vara medvetna om hur 

viktiga de språkliga aspekterna är för utveckling och lärande.  
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1 Inledning 

Sven Strömqvist (2002:31) lyfter fram vikten av god språkbehärskning i dagens 

kommunikationssamhälle och menar att nästan allt som människan gör går att förknippa med 

språket på ett eller annat sätt. För att kunna ta del av samhället vi lever i är människan därför i 

stort behov av språklig förmåga. Att man med språket kan överföra information på olika sätt 

menar Jens Allwood (2002:14) är anledning till varför språket är så betydelsefullt för 

människan. Skolan är, enligt Läroplanen (Lgr11), en social mötesplats där eleverna spenderar 

en stor del av sin tid och där kommunikationen har en väsentlig betydelse. Skolan är därmed 

en miljö som har stor inverkan på barnets språkutveckling:  

 

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

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

förmåga.  (Lgr11 2011:9) 

 

Språket är alltså ett betydelsefullt verktyg för samhället, skolan och individen. Lisa Adamsson 

m.fl. (2013) menar att en större satsning på språket skulle höja resultaten i elevens samtliga 

ämnen. I artikeln Vi behöver satsa på ett språklyft skriver de att:  

 

Matematiklyftet riskerar att tränga undan kommunernas utvecklingsarbete i språk-, läs- och 

skrivundervisningen. Detta vore olyckligt då en god språklig förmåga är avgörande för elevens 

kunskapsutveckling i alla ämnen, inklusive matematik. (Adamsson, m.fl. 2013). 

Under mina tidigare vikariat och under den verksamhetsförlagda utbildningen har jag funderat 

på varför en del elever redan i lågstadiet tappar motivationen och lusten till att lära. Uttryck 

som ”jag fattar inte”, ”jag bryr mig inte”, ”jag kan inte” eller ”jag orkar inte” har jag ibland 

hört eleverna säga under dessa perioder. Kan detta bero på att eleverna faktiskt inte förstår det 

de gör på grund av oförmåga att förstå språket i den kontext de befinner sig i? 

 Eftersom språket är en sådan stor del av människans utveckling anser jag det därför 

viktigt att studera vilken betydelse språket har som verktyg i lärandet. För att läraren ska 

kunna engagera sig i elevernas språkutveckling behöver hen vara medveten om sin egen syn 

på språket, hur språket används i klassrummet samt elevernas syn på språket i sitt lärande. Att 

ta del av elevernas tankar kring sitt lärande är också viktigt för att läraren ska kunna forma 

undervisningen till elevernas fördel. Först när läraren är medveten om hur eleverna ser på sitt 
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lärande kan hen utforma undervisningen på individualiserat sätt. Att förändra eller utveckla 

något man inte är medveten om är för mig en utmaning som är nästintill omöjlig.  

 Jag har därför valt att fokusera på hur några lärare och elever ser på språk som ett 

verktyg i lärandet. Skolverket (2012) menar att, oavsett vårt mångkulturella samhälle, är 

undervisningen i dagens skola är dominerad av det svenska språket, undersökningen kommer 

därför behandla det svenska tal- och skriftspråket. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med undersökningen är att studera vilken syn några lärare och elever i årskurs 2 har på 

tal- och skriftspråk som ett verktyg i lärandet samt hur språket används som verktyg i 

klassrummet. Mitt syfte konkretiseras i följande frågeställningar. 

 

- Hur ser några lärare i årskurs 2 på tal- och skriftspråk som verktyg i elevers lärande? 

- Hur ser några elever i årskurs 2 på tal- och skriftspråk som verktyg i sitt eget lärande? 

- Hur används talspråket i klassrummet av lärare och elever? 

- Hur används skriftspråket i klassrummet av lärare och elever? 

1.2 Uppsatsens disposition 

I kapitel 2 presenteras uppsatsens forskningsbakgrund, där behandlas sociokulturellt 

perspektiv på lärandet samt forskning som belyser tal- och skriftspråkets betydelse för 

lärandet. Kapitel 3 presenterar de metoder jag valt för min studie, vilka är intervjuer och 

observationer, samt urval och genomförande. Därtill presenteras också analysmetoder, etiska 

principer samt studiens trovärdighet. I kapitel 4 presenteras resultat och analys av intervjuer 

samt observationer. Lärarintervjuerna presenteras genom referat, elevintervjuerna genom 

tabeller och observationerna presenteras i en sammanfattande text.  I kapitel 5 diskuterar jag 

mitt resultat samt metodval. 

2 Forskningsbakgrund 

I detta kapitel redovisar jag litteratur och tidigare forskning som berör språkets betydelse i 

undervisningen och i lärandet.  

2.1 Sociokulturellt perspektiv på språket och 

lärandet 

Det sociokulturella perspektivet betonar relationen mellan tänkande och språk, vilken också 
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kan beskrivas som det inre och det yttre tänkandet. Lev S. Vygotskij (2001:87) anser att en 

människas utveckling sker i interaktion med andra och att språket i denna utveckling är det 

mest centrala verktyget. Vidare menar Vygotskij att varken språket eller tänkandet kan 

utvecklas om inte människan är en del av omgivningens sociala samspel. Tillgången till 

kommunikation en avgörande faktor i huruvida en människa kan vara en del av sampelet eller 

inte. Enligt Vygotskij (2001:402) är tänkandet en aktiv process, vilket innebär att relationen 

mellan tänkandet och språket är under ständig förändring. Det är då människan kommer i 

kontakt med yttre aktiviteter, till exempel språket, som hon tillägnar sig ett underlag för inre 

tankeprocesser. Utan yttre stimulans sker inget inre tankearbete. Det sociala samspelet, där 

fokus ligger på kommunikationen mellan människor, är således betydelsefullt för utveckling 

och lärande. 

 En av skolans utmaningar är enligt Leif Strandberg (2006:87) att få eleverna att förstå 

att språket är ett verktyg för tänkandet: ”Barnen måste förstå att tänkandet är en aktivitet som 

nyttjar hjälpmedel”. Vidare lyfter Strandberg (2006:122) Vygotskijs tankar om språket som 

människans viktigaste hjälpmedel då han framhåller att: ”det är med hjälp av språk som jag 

arbetar med min hjärna”.  

 Vikten av sociala interaktioner, miljö och tänkande är något som också återspeglas i 

läroplanen. Enligt Lgr11 ska eleverna utveckla sin förmåga att, genom olika uttrycksformer, 

förstå sina egna och andras känslor. Att språket kan vara en av dessa uttrycksformer och 

dessutom en effektiv sådan stärks av internationell forskning. Hart (2012) lyfter fram språket 

som ett verktyg i förståelsen av känslor. Enligt Hart har studier visat att interaktionen mellan 

språk och känslor, på olika sätt, påverkar människans välmående. Då ett av skolans uppdrag, 

enligt Lgr11 (2011:11) också är att: ”främja elevernas harmoniska utveckling” skapas ännu en 

anledning till varför språket är så viktigt i undervisningen.  

 Strandberg (2006:30) menar också att verktyget, i det här fallet språket, som eleven 

använder i sitt lärande måste kännas relevant för ändamålet. Enligt Strandberg sker lärandet 

när eleven är aktiv, samtalsdialogen är därför viktig för att eleverna ska ta till sig 

kunskaperna. Även Olga Dysthe (1996) lyfter vikten av samtalsdialoger i klassrummet.  

 Dysthe (1996:95) anser ett det är genom tal- och skriftspråkets samspel eleven kan nå 

den högsta utvecklingen. Samspelet mellan tal- och skriftspråket sker, enligt Dysthe, då 

språket används genom dialoger. När det, i elevens sinne, uppstår en dialog mellan eleven och 

materialet uppstår också lärande. Genom samtalsdialogen skapas en mening och det är genom 

meningen människan skapar sig förståelse. ”Förståelse uppstår i samspelet mellan lärare och 

elever medan de pratar om och lyssnar på det de läser och skriver” (Dysthe, 1996:221).  

Vidare menar Dysthe (1996:52) att det finns olika sätt att få kunskaper presenterade för sig 
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som elev. Antingen får eleven ta del av en ytlig förmedling av kunskaper, en ”presenterande 

undervisning” eller så får eleven inta en aktiv roll i den ”socialt interaktiva undervisningen” 

där kärnan i undervisningen ligger i dialogen mellan eleven och omgivningen. Genom den 

sistnämnda formen får eleven, enligt Dysthe möjlighet att forma och utveckla sina egna 

kunskaper med hjälp av dialogens innehåll. För att eleven ska kunna ta till sig och omvandla 

kunskaperna bör dialogen innehålla delar av elevens personliga erfarenheter och tolkningar, 

eleven måste kunna koppla samman undervisningen och dialogen med sin egen livsvärld. 

 Genom samspel utvecklar alltså eleverna en språklig förmåga som de sedan kan 

använda som ett verktyg i sitt lärande. Strandberg (2006:59) anser att språket inte bara är ett 

verktyg för det individuella lärandet, i ett språkligt samspel uppstår situationer där eleverna 

med hjälp av språket kan hjälpa varandra. Genom att dela med sig och ta del av andras 

kunskaper utvecklas också det egna lärandet. Enligt Strandberg är det dock viktigt att 

dialogen sker i ett växelspel så att båda parter känner att de får ut något av situationen. 

Strandberg lyfter också fram föreställningen om att framgångsrika elever ofta befinner sig i 

dialoger medan de mindre framgångsrika eleverna inte gör det. Strandberg har inspirerats av 

och utvecklat sina tankar om lärande genom Vygotskijs (2001:406) sociokulturella teori: 

”Språket tjänar inte som ett uttryck för en färdig tanke. En tanke som förvandlas till språk 

omstruktureras och ändrar form. Tankarna uttrycks inte i orden, utan fullbordas i dem”. 

Språket är alltså ett verktyg för eleverna då de med hjälp av det kan sätta ord på, minnas och 

utveckla sina tankar. Orden, minnena och tankarna kan eleverna sedan bevara och utveckla 

ytterligare med hjälp av skriftspråket. Eleverna bör enligt Strandberg (2006:87) utveckla sitt 

eget unika sätt att anteckna på. Med anteckningarna som stöd kan eleverna: ”[…] få syn på 

sina förmågor och utveckla ett språk – sitt språk – för sitt lärande” (Strandberg, 2006:124).  

 Enligt Louise Bjar (2006a) utvecklas språket som ett resultat av samhällets resurser och 

människans livsvärld. ”Det är högst personligt samtidigt som det är vårt verktyg i de sociala 

rum där vi ingår som kommunikativa och språkande medlemmar. Vi framträder för varandra 

och tolkar varandra genom det språk vi kan förstå och uttrycka” (Bjar, 2006a:17). 

2.2 Skolans språkliga uppdrag 

Enligt Skolverkets material Få syn på språket (2012)  finns det inom alla kurs- och 

ämnesplaner olika ämnesspråkliga perspektiv. Dessa perspektiv ska bidra till att läraren 

utformar undervisningen på ett sätt som gör att eleverna tillägnar sig språkliga kunskaper som 

är av betydelse inom många ämnesområden. ”Språk – och kunskapsutveckling blir på så sätt 

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

språket” (Skolverket, 2012:26). Lärarens uppdrag och undervisningens syfte blir här tydligt, 
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läraren ska visa eleverna in i språkets värld och vara en bidragande faktor till att varje individ 

utvecklar sin språkliga förmåga på ett optimalt sätt.  Nedan följer delar ur Lgr11 som är av 

betydelse i skolans undervisning och i utvecklingen av elevernas språkliga förmåga: 

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar 

människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett 

rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, 

livsåskådningar, generationer och språk möts. (Lgr11 2011: 222) 

- Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för 

varje individ och samhällsmedlem. Dessa ger också grund för fortsatt utbildning. (Lgr11 2011:13) 

- Varje elev ska efter avslutad grundskoleutbildning kunna ”använda det svenska språket i tal och skrift 

på ett rikt och nyanserat sätt.  (Lgr11 2011:13) 

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

kommunikationsutveckling. (Lgr11 2011:14) 

- Läraren ska organisera och genomföra arbetet så att eleven utvecklas efter sina förutsättningar och 

samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela sin förmåga. (Lgr11 2011:14) 

Lgr11 lyfter således fram språket som en viktig del av undervisningen. Undervisningens 

upplägg, lärarens medvetenhet om och attityd till språket blir därmed en stor och bidragande 

faktor till elevens lärande och utveckling. Enligt Lgr11 ska skolan sträva efter att varje elev, 

efter sina egna förutsättningar, utvecklas och når framgång. I detta arbete är den språkliga 

förmågan enligt Bjar (2006a:26) avgörande. Följande delar ur Lgr11 belyser vikten av 

språklig medvetenhet hos eleven: 

- Enligt läroplanen ska undervisningen ”stärka elevens medvetenhet om och tilltro till den egna språkliga 

och kommunikativa förmågan” (Lgr11 2011: 222). 

- Eleven ska i slutet av årskurs 3 känna till ”språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att 

skriva ned något man talat om” (Lgr11 2011:224). 

- Eleven ska i slutet av årskurs 3 känna till ”ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, 

kunskaper och åsikter” (Lgr11 2011: 224). 

För att kunna få en helhetssyn på elevers språkutveckling har Skolverket har tagit fram ett 

material, Nya språket lyfter! (2012), som gör det möjligt för lärare att ta del av elevernas 

progression när det gäller språkutvecklingen. 

 Skolan har ett stort språkligt uppdrag. Elevernas språkutveckling ligger som grund för 

allt lärande och ska genomsyra all undervisning på ett medvetet sätt. Skolan ska, enligt Lgr11 

(2011:10): ”sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och 

lust att lära […]”.  I den sociala gemenskapen, i tryggheten, i viljan och lusten, och inom 

samtliga kunskapskällor har språket en avgörande betydelse. 
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2.3 Språket som ett verktyg i lärandet 

Föreställningen om att språket är människans viktigaste verktyg stödjs av flera pedagogiska 

forskare. I Skolverkets materialet Få syn på språket (2012:11) beskrivs språket som ett 

verktyg för kommunikation, utvecklande av ny kunskap samt som en vägvisare över vad 

eleven förstår och inte förstår. Språket är med andra ord ett betydelsefullt verktyg på vägen 

mot måluppfyllelse: 

Med vilken kvalitet våra språkliga förmågor utvecklas avgör hur väl vi kan anpassa oss till olika 

situationer och möta olika krav. På så sätt kan vårt språk påverka våra vägval och hur väl vi lyckas i 

utbildning, arbetsliv och samhällsliv. (Skolverket 2012:11) 

Att språket är viktigt i lärandet och att ett ”språklyft” skulle öka måluppfyllelsen inom 

samtliga ämnen är något som också Adamsson m.fl. (2013) lyfter fram: ”Vi vet att ett 

’Språklyft’ skulle höja resultaten i alla ämnen och ge eleverna nödvändiga förutsättningar för 

att aktivt kunna delta i samhällslivet” (Adamsson, m.fl. 2013). 

 Hur eleverna använder språket som ett verktyg i lärandet är enligt Ann-Katrin Svensson 

(1998:14) inte givet. För det första används språket på olika sätt i olika kontexter. För det 

andra ser användningen av tal- och skriftspråket inte likadant ut. Hur eleven väljer att använda 

språket beror dels på elevens språkliga kunskaper, dels på tidigare erfarenheter men också på 

hur eleven tolkar informationen. För att kunna använda språket på ett aktivt och utvecklande 

sätt i lärandet behöver eleverna enligt Svensson (1998:105) utveckla ett personligt 

förhållningssätt till språket. Om eleven själv får reflektera över språkets betydelse och hur det 

kan användas i lärandet skapas ett skäl till vidareutveckling av den språkliga förmågan och 

därmed blir språket också ett mer användbart verktyg i lärandet.  

 Även Dysthe (1996) lyfter vikten av medvetenhet hos både lärare och elever för att 

språket ska fungera som ett verktyg. Människan kan inte dra nytta av något som hon inte 

förstår eller är en del av. För att skapa en medvetenhet och för att utveckla språket hos 

eleverna menar Dysthe (1996:216) att läraren ibland behöver fråga sig själv hur språket 

används i undervisningen för att främja inlärningen. Lärarens syn på och attityd till språket är, 

enligt Dysthe (1996:248), en avgörande faktor i hur elevernas språkliga förmåga kommer att 

se ut. En medvetenhet om språket och om undervisningens syfte är därför viktiga egenskaper 

hos en lärare. 

2.3.1 Det talade språket i lärandet 

Tala, lyssna och samtala utgör en egen rubrik under svenskämnets centrala innehåll för 

årskurs 1-3 i Lgr11. Vidare kan man läsa i Lgr11 att skolan ska erbjuda eleverna rika 
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möjligheter till att samtala, vilket ska bidra till utveckling av den språkliga förmågan. 

 För att få eleven delaktig i samtalet och för att samtalet ska kunna bidra till elevens 

lärande och utveckling anser Dysthe (1996:58) att de autentiska frågorna är betydelsefulla. De 

autentiska frågorna ger eleverna möjlighet att vidareutveckla sina tankar, eleverna utmanas 

och de utvecklar sin förmåga att se relationen mellan de nya kunskaperna och de redan 

befintliga.  

 Caroline Liberg (2010:93) menar dock att forskning visar på att den vuxne 

samtalspartnern ofta tar mer plats i samtalet än vad barnet gör. Enligt Liberg (2010:94) består 

elevens samtalsdel inom skolsammanhang ofta av att svara på frågor som ställs av den vuxne. 

Vidare menar Liberg att läraren alltför ofta har övertaget i samtalen i skolan, vilket inte är det 

mest optimala för elevernas språkutveckling. Då eleverna samtalar med jämnåriga flyter dock 

samtalet på under andra förutsättningar. Under dessa samtal är deltagandet mer jämlikt än 

under de samtal då eleven har en vuxen samtalspartner. Enligt Liberg (2010:96) kan man inte 

påstå att en viss samtalspartner är mer betydelsefull än en annan: ”Vuxna och jämnåriga, 

personer barnet känner och personer som barnet är mindre bekant med är alla viktiga stöd för 

barnets språkutveckling”. Liberg anser dock att samtalet är som mest språkutvecklande då 

barnet känner sig delaktig i och upplever att det har en viktig roll i samtalet.  Även Bjar 

(2006a:17) lyfter fram vikten av det talade språket i elevens lärande. Hur utvecklat det talade 

språket är påverkar förståelsen av omgivningen men också av det skrivna språket. Ett väl 

utvecklat ordförråd och en god pragmatisk förmåga banar väg för en god förståelse över och 

ett väl utvecklat skriftspråk. 

 Uttrycket ”att tala är silver och tiga är guld” stämmer enligt Birgitta Garme (2006:113) 

inte när man talar om språket i ett lärandesyfte. Garme menar dock att samtalet innefattar 

innebörden av begreppet tiga då talspråket innehåller två delar, den delen då man talar och 

den delen då man är tyst och lyssnar. Samtala kan man enligt Garme när man har kunskapen 

att använda båda förmågorna. För att utveckla dessa förmågor hos eleverna bör läraren, enligt 

Garme (2006:114), aktivt arbeta med varierande former av berättande. Berättandet gör att 

barnen får tolka sina egna upplevelser, vilket bidrar till individuell utveckling av talspråket 

men också till gemenskap i elevgruppen. Att samtala om olika problemlösningar är också 

något Garme ser som en viktig del av undervisningen, eleverna tar del av varandras 

erfarenheter och utvecklar sitt språk tillsammans. I både berättandet och samtalandet har 

lyssnaren en viktig roll vilket gör att de barnen som ”tiger” får utveckla den delen av samtalet. 

Vidare menar Garme (2006:122) att: ”I ett lyckat samtal betyder lyssnandet lika mycket som 

talet”.  Då skolan, enligt Lgr11, är en social mötesplats blir samtalet en naturlig del av skolans 

vardag. Det talade språket är också enligt Garme (2006:128) en social handling och utvecklas 
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genom att användas i olika kontexter: ”Det är en av skolans viktigaste uppgifter att bidra till 

att eleverna utvecklar sitt språk, både det talade och det skrivna, och att skapa miljöer och 

situationer där denna utveckling främjas”.  

2.3.2 Läsandets och skrivandets roll i lärandet 

Även om människans språkutveckling till en början tar avstamp i talet, menar många forskare 

att skriftspråket har stor betydelse för lärande och utveckling. Genom skriftspråket ges 

människan möjlighet att utveckla och bevara det talade språket. ”Det skrivna är en mer 

beständig form av tänkande som kan gå i arv från generation till generation” (Bjar & Liberg 

2010:19). Skriftspråket är enligt Dysthe (2002:8) ett viktigt verktyg i elevens lärande. För att 

eleven ska kunna dra nytta av sitt skrivande krävs dock, enligt Dysthe, en medvetenhet om 

skrivprocessen. Eleven bör vara medveten om syftet med skrivandet, vem mottagaren är, 

vilket slags skrivande som lämpar sig för situationen samt vilket slags skrivande som eleven 

lär sig bäst genom. När eleven är medveten om sitt eget skrivande är skrivandet ett användbart 

verktyg i elevens utveckling och lärande.  

 Att omformulera samtalet till skrift och skriften till ett samtal är enligt Dysthe (2002:65) 

något som ger eleven möjlighet att långsiktigt minnas kunskaperna. Om ett kunskapsstoff inte 

omvandlas glömmer eleven ofta bort innebörden av djupet i stoffet, stoffet blir i stället något 

ytligt som eleven endast kopplar ihop med situationen då det presenterades. 

Genom att skriva blir tankarna synliga. Skrivandet gör det praktiskt möjligt att ta vara på tankarna, söka 

upp dem igen och följa deras utveckling. Genom att gå tillbaka till det som vi skrivit kan vi omformulera 

våra planer, upptäcka nya associationskedjor och komma vidare i tänkandet. Skrivandet hjälper oss att se 

nya sammanhang men också att avslöja motsägelsefulla sammanhang och bristande förståelse. Genom att 

skriva får vi ett djuplärande i stället för ett ytligt lärande, och det hjälper oss att göra materialet eller 

lärostoffet till vårt eget. Skrivandet kan leda till nya kunskaper och insikter. Att skriva är alltså en viktig 

lärostrategi. (Dysthe 2002:8).   

Enligt Monica Rosén & Jan-Eric Gustafsson (2006:30) är läsningen, precis som skriften, en 

betydelsefull del i lärandet: ”Med läsningens hjälp utvecklar eleven kunskaper och färdigheter 

inom alla andra ämnen, och läsningen ger tillträde till skönlitteraturens rikedomar. I bästa fall 

är läsningen inte bara en källa till kunskap och information utan även till rekreation och 

personlig utveckling”. Även Liberg (2010:215) lyfter vikten av läsningen och anser att 

läsningen genom sitt meningsskapande bidrar till lärande och utveckling. 

 Rosén & Gustafsson (2006:30) belyser läs- och skrivkompetensens relevans för både 

individen, skolan och samhället. Dessa kompetenser beskrivs som de mest centrala verktygen 

för elevens intellektuella utveckling och fortsatta lärande. Vidare menar Rosén & Gustafsson 
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att läs- och skriftspråket är komplext och blir därmed ibland tolkat på ett felaktigt sätt. ”Läs- 

och skrivfärdigheter ses ofta som två sidor av samma mynt, dvs. av skriftspråket. Samtidigt 

vet vi att dessa två aktiviteter ställer delvis olika krav och att det inte är givet att den som kan 

läsa också kan skriva och vice versa, även om dessa två aktiviteter har mycket gemensamt” 

(Rosén & Gustafsson, 2006:33).  Att skolan måste förstå skriftspråkets olika kontexter är 

något som också Carina Fast (2007:189) lyfter fram i sin studie. Fast menar att dagens barn, 

både hemma och i skolan, möter skriftspråket på flera olika sätt och att skolan måste lyfta 

fram detta i undervisningen. Att skolan inte tar tillvara barnens erfarenheter och knyter an läs- 

och skrivundervisningen är något som Fast ställer sig frågande till.   

 

Hur kommer det sig? Kanske har inte synsättet att läsande och skrivande inte bara är en teknisk färdighet, 

nått skolan. Kanske diskuteras det för lite hur skolan ska rusta sig för att möta barn som växer upp i 

dagens samhälle med helt nya typer av texter, trots att uttrycket ”ett vidgat textbegrepp” funnits med i 

Grundskolan kursplaner i svenska under många år (Fast 2007:189). 

 

Att knyta an språkliga aktiviteter till elevernas erfarenheter är något som både Lgr11, Bjar 

(2006a:17) och andra pedagogiska forskare ger uttryck för.   

3 Metod och material 

I detta kapitel beskrivs vilka metoder och vilket material undersökningen vilar på. Även valet 

av urvalsgrupp presenteras samt forskningsmetod, etiska principer och studiens tillförlitlighet.  

3.1 Kvalitativ forskningsmetod 

Syftet med undersökningen är att få några lärares och elevers syn på språket som verktyg i 

lärandet. Då jag genom undersökningen vill förstå hur lärare och elever tänker och resonerar 

kring språket som verktyg i lärandet och då kvalitativa metoder, enligt Jan Trost (2005:14), 

ofta ger forskaren möjlighet att ta del av informanternas resonemang och agerande väljer jag 

en kvalitativt inriktad metod framför en kvantitativ. Därigenom blir svaren på 

frågeställningarna samt resultatet mer djupgående i stället för generaliserade. Vidare menar 

Trost att de kvalitativa metoderna många gånger bidrar till ett mycket rikt och nyanserat 

material, vilket gör att man ofta kan se ett mönster i materialet och på så sätt få en djupare 

förståelse för undersökningens innehåll. För att uppnå mitt syfte med undersökningen har jag 

valt att genomföra elev- och lärarintervjuer samt observationer. Intervjuerna kan bidra till ett 

material som gör att jag får ta del av elevernas och lärarnas tankar kring ämnet. Och för att få 
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en djupare och verklighetsbaserad bild av hur språket faktiskt används som verktyg i 

klassrummet har jag också valt att göra observationer.  

3.2 Urval och genomförande 

Då en viktig aspekt i mitt val av urvalsgrupp var att jag ville ha någon slags relation till 

eleverna jag intervjuade har skolor, lärare och elever valts till följd av tidigare samarbete. 

Urvalsgruppen har alltså valts genom ett bekvämlighetsurval (Trost 2005:120).  Enligt 

Elisabeth Doverborg och Ingrid Pramling Samuelsson (2000:27) har man som intervjuare en 

klar fördel om man utvecklat en relation med barnet man intervjuar: ”Har man lyckats få god 

kontakt med barnet, finns det större förutsättningar för att det berättar och delar med sig av 

sina tankar” (Doverborg & Pramling Samuelsson 2000:27).  

 Då jag vill kunna jämföra elevernas svar med lärarnas samt observera hur 

klassrumssituationen ser ut har lärarna valts till följd av valet av elever. Gemensamt för 

lärarna är att de är behöriga att undervisa i årskurs 1-7. Det som skiljer dem åt är ålder samt 

antal år av yrkeserfarenhet. Skolorna ligger inom samma kommun i Mellansverige och är 

ungefär lika stora. På varje skola har en lärarintervju, fyra elevintervjuer och observationer 

under en skoldag, vilken är cirka 6 timmar lång, genomförts. Lärare och elever benämns, 

utifrån skolorna, med fingerade namn.  På skola 1 kallar jag läraren för Maria och eleverna för 

Kalle, Stina, Olle och David. På skola 2 kallar jag läraren för Karin och eleverna för Anna, 

Sune, Markus och Olivia. Elevernas namn är tilldelade efter kön. 

 Då relationen till eleverna har varit en viktig del i mitt val av informanter ville jag 

försäkra mig om att intervjuer med både lärare och elever var möjliga och kontaktade därför 

först lärarna via telefon. När lärarna givit sitt samtycke besökte jag skolorna och delade ut 

informationsbrev till både lärare (se bilaga 1) och elever (se bilaga 2). Därefter lottades en 

urvalsgrupp bland eleverna. Elevintervjuerna genomfördes enskilt i ett tryggt och ostört 

grupprum som eleverna är väl bekanta med. Även lärarintervjuerna genomfördes i ett ostört 

och behagligt rum. Att genomföra intervjuerna i en trygg och lämplig miljö är något som 

Trost (2005:44) menar är av positiv betydelse för resultatet. Samtliga intervjuer spelades in, 

dels för att intervjuerna skulle fortlöpa så smidigt som möjligt, dels för att inget material 

skulle gå förlorat. Under intervjuerna har jag använt mig av den semistrukturerade metoden, 

vilket innebär att frågorna och svarsalternativen under intervjuerna var öppna och under 

samtalets gång fanns det plats för följdfrågor. Frågorna under intervjuerna skiljde sig inte åt 

mellan eleverna och inte heller mellan lärarna; elever och lärare fick dock inte samma frågor. 

 Observationerna genomfördes under en skoldag, vilken är cirka 6 timmar lång, på 

respektive skola. Då eleverna är vana vid att jag är delaktig under lektionerna, valde jag att 
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vara det även under observationerna. Den deltagande observationen innebär enligt Göran 

Ahrne & Peter Svensson (2011:98) att man som forskare antecknar det man anser vara viktigt 

under observationen. Jag använde mig av den semistrukturerade metoden, vilket innebär att 

jag hade en observationsmall (se Bilaga 4) som stöd till mina anteckningar. Jag var dock inte 

bunden till mallen och kunde fylla ut mina anteckningar under observationernas gång. 

Stödpunkter jag använde var till exempel: I vilka situationer blir språket ett tydligt verktyg för 

elever/lärare? Styrs dialogen av läraren? Hur introduceras de olika uppgifterna/momenten? 

3.3 Analysmetoder 

Enligt Trost (2005:125–127) finns det flera variationer på hur de kvalitativa undersökningarna 

kan analyseras. I de kvalitativa undersökningarna får man enligt Trost ta fram sin kreativa 

sida och försöka hitta den väg som lämpar sig bäst för undersökningen. Genom att spela in 

intervjuerna får man som forskare, enligt Trost, flera valmöjligheter till analys. Jag har 

transkriberat intervjuerna och sedan sammanfattat det jag anser vara mest relevant utifrån 

undersökningens syfte och frågeställningar samt det jag anser var extra intressant. Under 

analysen har jag sökt efter likheter/olikheter i informanternas sätt att svara. 

 Elevintervjuerna analyserar jag genom matriser, vilka presenteras i tabell 1 och 2. 

Analysen av lärarintervjuerna redovisas genom referat och intervjufrågorna utgör strukturen 

för sammanställningen. I studien redovisar jag också resultatet av de tankar och iakttagelser 

som uppstått i samband med observationerna. I resultatet presenteras ordagranna citat, vilka 

enligt Trost (2005:134) är viktiga för läsarens förståelse samt undersökningens trovärdighet. 

3.4 Etiska principer 

I denna undersökning förhåller jag mig till Vetenskapsrådets (2011) forskningsetiska 

principer, vilket innebär att jag tagit del av de fyra huvudkrav som Vetenskapsrådet lyfter 

fram. Det första kravet, informationskravet, hänvisar till att samtliga informanter ska delges 

syftet med undersökningen. Det andra kravet, samtyckeskravet, innebär elever och lärare 

frivilligt har deltagit i undersökning. De har haft rätten att när som helst avbryta sitt 

deltagande utan närmare motivering och utan några negativa konsekvenser. Det innebär också 

att jag behövt vårdnadshavarens medgivande då eleverna är under 15 år (se bilaga 3). Det 

tredje kravet, konfidentialitetskravet, innebär att materialet har anonymiserats och ingen 

kommer att kunna identifiera deltagaren genom undersökningen. Under genomförandet av 

undersökningen har materialet endast granskats av mig och inga verkliga namn på elever, 

lärare eller skolor kommer att nämnas i vare sig texter eller genom andra informationsvägar. 

Det fjärde kravet, nyttjandekravet, innebär slutligen att intervju- och observationsmaterialet 
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endast har använts i denna undersökning. Materialet kommer att förstöras då examensarbetet 

har godkänts. 

3.5 Studiens trovärdighet 

Jag är medveten om att mitt sätt att tyda informanternas svar på intervjufrågorna kan komma 

att påverka studiens resultat. Jag har dock strävat efter att inte blanda in mina egna tolkningar 

i bearbetningen av materialet. Under intervjuerna har jag använt en diktafon med god 

ljudupptagning, vilket förstärker trovärdigheten då ingen information gått förlorad. Vid 

observationerna har jag fokuserat på att endast anteckna det jag sett och uppfattat, utan att 

blanda in mina egna tolkningar. Under de stunder jag varit delaktig har jag försökt att anpassa 

mitt deltagande på ett sätt som inte skulle påverka situationen åt något håll. Jag är dock 

medveten om att min närvaro kan ha kommit att påverka resultatet av observationerna. Då 

studien endast genomförts på två skolor och antalet informanter inte är så stor kan resultatet 

inte ses som generaliserbart. 

 För att förstärka trovärdigheten med en kvalitativ studie menar Trost (2005:113) att man 

i studien bör visa att materialet är insamlat på ett seriöst sätt. Något som också förstärker 

trovärdigheten är enligt Trost (2005:17) triangulering, vilket innebär att man som forskare 

använder sig av två olika insamlingsmetoder i samma studie. Jag har valt att använda elev- 

och lärarintervjuer samt observationer. Jag anser att observationerna både stärker det som 

sagts under intervjuerna samt bidrar till en mer kritisk granskning av intervjuresultaten. 

 Jag anser att jag samlat in materialet på ett seriöst sätt då jag informerade lärarna om 

intervjuerna i god tid samt samtalade med eleverna om undersökningens syfte innan 

intervjuerna. Jag skickade också ut informationsbrev till elevernas vårdnadshavare samt fick 

deras samtycke till intervjuerna. Intervjufrågorna var väl förberedda och skiljde sig inte åt mer 

än mellan lärare och elever. Jag hade alltså utformat ett antal frågor till elevintervjuerna och 

ett antal till lärarintervjuerna. Samtliga elever fick ta del av samma frågor, likaså de båda 

lärarna. Följdfrågor och förklaringar anpassades dock efter informanterna. Jag var noga med 

att ställa följdfrågor som gjorde att jag verkligen förstod svaret på frågan, vilket enligt Trost 

(2005:88) är viktigt: ”[…] tro inte att du förstår något förrän du verkligen vet att du förstår”. 

Jag anser att valet av frågor stärker undersökningens trovärdighet då förståelsen om 

informanternas tankar bidrar till att jag inte behövt väva in mina egna tolkningar i svaren. 

Intervjuerna spelades in och genomfördes i bekanta rum och inga speciella störningar uppstod 

under intervjuerna, vilket gjorde att lärare och elever i lugn och ro kunde tänka igenom både 

frågor och svar. 

 Observationerna genomfördes under skoldag och störde inte klassens vanliga rutiner. 
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Trots att jag var delaktig försökte jag att inte påverka eller tolka de olika situationerna. Under 

observationerna använde jag stödpunkter, vilket gjorde att jag kunde vara närvarande i 

situationerna till en högre grad än om jag inte haft det. Stödpunkterna kompletterades med 

fältanteckningar under dagen. 

 Genomförandet av intervjuer och observationer samt valet att använda två metoder 

anser jag stärker studiens trovärdighet. 

4 Resultat 

Nedan följer resultat av de intervjuer samt observationer som gjorts i samband med 

undersökningen. Då svaren under elevintervjuerna ibland var kortfattade tydliggör jag dem i 

matriser, vilka presenteras i tabell 1 och 2. Genom en matris får man enligt Trost (2005:131) 

en god materialöverblick. I matrisen hänvisas läsaren till citat ur elevintervjuerna som jag 

anser knyter an till undersökningens syfte på ett betydelsefullt sätt. Lärarintervjuerna delges i 

form av referat. 

 Observationerna presenteras genom referat av tankar och iakttagelser som uppstått 

under observationstillfällena.  

4.1 Elevintervjuer, skola 1 

I detta avsnitt presenteras, för undersökningens syfte, det mest relevanta från elevintervjuerna 

på skola 1. Avsnittet utgörs av tabell 1, mina kommenterar samt elevcitat. 
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Tabell 1, Elevintervjuer skola 1 

 
Elever, 

Skola 1 

Varför tror 

du att vi har 

ett språk? 

Behöver 

man kunna 

läsa? 

Varför? 

Behöver 

man kunna 

skriva? 

Varför? 

När kan 

man behöva 

lyssna? 

Vad är det 

ni pratar, 

skriver, 

läser om i 

skolan? 

Hur lär du 

dig bäst? 

När du 

pratar, 

skriver, 

läser eller 

lyssnar? 

Vad gör ni 

mest i 

skolan, 

pratar, 

skriver, 

läser eller 

lyssnar? 

Hur pratar, 

skriver, 

lyssnar du 

på fritiden? 

Brukar du 

läsa på 

fritiden? 

Kalle För att prata 

och 

kommunicera. 

För att veta 

vad andra vill 

och tycker. 

Det kan vara 

bra att kunna. 

För att förstå 

lättare. 

Ja, inom 

vissa arbeten 

och för att få 

godkänt i 

svenska. 

I skolan, för 

att kunna lära 

sig något. 

Matte, 

svenska och 

bild. 

Bokstäver 

och olika tal. 

Lyssnar. Pratar och 

skriver. 

Skriver brev. 

Lyssnar på 

Tv:n, I-pad 

och dator. 

Ja, böcker. 

Stina För att veta 

vad man ska 

göra. 

För att 

”utveckla 

sig”. För att 

förstå en text. 

Ja, för att 

skriva brev 

och räkna 

matte. 

I skolan, för 

att förstå vad 

man ska 

göra. 

Om Mini, 

dinosaurier 

och rymden. 

Lyssnar och 

läser. 

Skriver. Skriver 

mattesagor. 

Lyssnar när 

någon läser 

sagor. 

Ja, böcker. 

Olle För att kunna 

kommunicera. 

Det beror på, 

oftast 

behöver man 

kunna läsa. 

För att förstå 

skyltar. 

Ja, för att 

skriva brev, 

betala 

räkningar 

eller för att 

skriva under 

kontrakt. 

På 

lektionerna, 

för att veta 

vad man ska 

göra. 

Allt möjligt. 

Se citat 2. 

Lyssnar. Pratar. Skriver 

”lappar” och 

kartor. Pratar 

om spel och 

lyssnar på 

sina polare. 

Ja, böcker. 

På 

biblioteket 

och hemma. 

David För att prata 

med varandra. 

För att berätta 

vad man vill 

och menar. 

Nej, kanske 

för att det är 

roligt. Se 

citat 1. 

Ja, det är 

viktigt att 

kunna skriva. 

För att t.ex. 

skriva brev. 

När man har 

lektion, för 

att veta vad 

man ska 

göra. 

Svenska och 

engelska. 

Läser. Lyssnar. Skriver inte så 

mycket. 

Lyssnar på 

och pratar med 

sina kompisar. 

Ja, 

faktaböcker, 

historia. Se 

citat 3. 
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4.1.1 Sammanfattning av elevintervjuer, skola 1 

 

Trots att elevernas svar ibland var kortfattade finns det delar av intervjuerna som jag anser 

vara extra intressanta. 

 Några elever förstår ordet ”språk” som talet och den muntliga kommunikationen. Läs- 

och skrivförmågan kopplar en del av eleverna till framtiden medan de kopplar förmågan att 

lyssna direkt till skolan. Eleverna förenar samtalet, skrivandet och läsandet till skolans ämnen. 

Elevernas syn på hur de lär sig bäst stämmer inte överens med svaret de ger på frågan om vad 

de gör mest i skolan. Att eleverna, även på fritiden, är i behov av och använder tal- och 

skriftspråket ”hela tiden” verkar de vara relativt omedvetna om. Samtliga elever läser böcker 

på fritiden. 

 De citat jag väljer att lyfta fram är de jag anser vara mest intressanta utifrån 

undersökningens syfte. Dessa elever var också något mer talförda än övriga elever. 

 Enligt David kan det vara bra att kunna läsa, han menar dock att man inte behöver 

kunna det. När jag frågar varför det kan vara bra att kunna läsa svarar David: ”För då kan man 

ju […] egentligen behöver vi ju inte det, egentligen är det ju bara kul när någon läser och så. 

Egentligen är det ju bara så”. 

 Som svar på frågan om vad de pratar, skriver och läser om i skolan svarar Olle: ”Vi 

pratar svenska. Vi pratar lite om matte, det beror på vilket ämne vi har. Och skriver, vi skriver 

lite i loggboken och så. […] för att meddela till föräldrar vad som händer och vad vi har gjort 

och lite sånt. […] Vi brukar läsa papper som vi får av XXX, det är bra träning i det med. Och 

vi måste ju ha bänkbok så att det måste vi ju kunna läsa”. 

 När jag frågar David om han läser på fritiden får jag svaret: ”Jag gillar att läsa historia 

här på skolan men jag läser också sån här fakta hemma och så”. Jag frågar om han lär sig 

något när han läser, då svarar han ”Jag lär mig ganska mycket. […] Lite om hur det var förr 

och så. […] Det kan vara bra att kunna sen när man ska […] i såna här större klasser när man 

ska ha sån här fakta och så och skriva såna här texter och så då vet jag ju ganska bra vad man 

ska göra och det”. 

4.2 Lärarintervju, skola 1 
 

I detta avsnitt presenteras referat från lärarintervjun med Maria på skola 1 samt en 

sammanfattning av intervjun. 
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4.2.1 Sammanställning av intervju med Maria 
 

- Vilken betydelse anser du att skriftspråket har i lärandet? 

Enligt Maria har skriftspråket en stor betydelse i elevernas lärande. Maria anser dock att då 

eleverna lär sig på olika sätt har också skriftspråket olika betydelser för olika elever. Vidare 

menar Maria att många barn gärna vill läsa och skriva samt få sin första läxa när de börjar 

skolan och att skriftspråket på så sätt får en stor betydelse i lärandet och undervisningen. Som 

lärare måste man sedan känna av och se vilken betydelse det har för varje elev: ” Det handlar 

ju mycket […] om att hitta ämnen som passar för varje barn. Att man läser ur böcker eller får 

skriva texter som handlar om något som man känner att man är intresserad av än att alla måste 

göra samma samma hela tiden”. 

- Vilken betydelse anser du att talspråket har i lärandet? 

Enligt Maria är talspråket något eleverna ska ha med sig när de börjar skolan. Att eleverna i 

förskolan och förskoleklassen fått lära sig att tala, lyssna, vänta på sin tur och att följa en röd 

tråd när man berättar är enligt Maria viktigt. Hon menar dock inte att eleverna redan ska 

kunna allt när de börjar skolan men att de bör: ”vara på gång med det”. Maria lyfter också 

vikten av att kunna lyssna på vuxna och ta instruktioner, så att eleverna vet vad de ska göra 

och i vilken ordning. Vidare talar Maria om talspråket som en mer naturlig del i elevernas 

vardag då det funnits med dem redan från födseln. Även om talspråket används på en annan 

nivå i skolan anser Maria att talspråket förmodligen är lättare för eleverna att ta till sig då 

skriftspråket, enligt henne, kräver att de kommit till en viss nivå utvecklingsmässigt för att de 

ska kunna tillgogöra sig det. 

- Vilken del eller vilka språkliga kompetenser anser du är av störst betydelse i 

elevens utveckling och lärande? Varför? 

Då talspråket redan är en naturlig del av elevernas vardag och då skriftspråket blir som en ny 

”grej” när eleverna börjar skolan tror Maria att skriftspråket därför får en större betydelse i 

elevernas utveckling och lärande: ”Man börjar läsa och man börjar lära sig bokstäver och får 

jobba med dem på olika sätt. Då får ju det en stor betydelse för den sakens skull, att man inte 

har gjort det så mycket tidigare”. Maria anser dock att alla kompetenser är viktiga men att 

eleverna själva skulle svara skriftspråket då tala och lyssna är något de gör hela tiden men att 

skriv och läsa bidrar på ett annat sätt i lärandet. 
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- Hur arbetar du för att stödja eleverna i språkutvecklingen och i medvetenheten 

över den språkliga förmågan? Kan du ge ett exempel på en språkutvecklande 

klassrumssituation? 

I sin undervisning använder sig Maria av Nya språket lyfter (2011): ” Jag har ett 

observationsschema som jag fyller i och sen har barnet ett eget som vi fyller i […] och det gör 

vi ett par gånger per termin i alla fall”. Enligt Maria hinner de inte fylla i schemat oftare, hon 

är heller inte säker på att det skulle behövas då meningen med schemat är att visa vad man 

behärskar under en längre period, inte vid enstaka tillfällen. Maria menar också att schemat 

gör det tydligt för eleverna och att de enkelt kan se var de befinner sig i sin språkliga 

utveckling. Maria berättar också att de varje vecka har en läsläxa och att de diskuterar mycket 

kring elevens läsutveckling. Vidare berättar Maria att hon brukar skriva kommentarer till 

barnens skriftliga uppgifter: ”Både så att barnen ser vad de gjort bra och vad de behöver 

fortsätta att träna på. Att de förstår att de finns något att sträva vidare mot […]”. 

 Enligt Maria brukar de arbeta med muntliga gruppövningar. Ofta får eleverna då sitta 

två och två och prata med varandra. Maria menar att dessa övningar är bra ur många 

synvinklar, till exempel då hennes egna förklaringar inte räcker till för en del elever: ” Att 

man förklarar på ett för svårt sätt eller att man inte hittar roten till problemet. […] Jag tror att 

det är jätteviktigt att man får prata med någon som är på samma nivå som en själv. En kompis 

som kanske precis har lärt sig det här eller att man kan klura ut tillsammans vad det är man 

ska göra. Då använder man mer samma språk än vad man gör om man är vuxen och ska 

förklara. Ibland hittar man som vuxen inte kärnan till vad är det du inte förstår när jag 

förklarar men ofta när de förklara för varandra hittar de varandra och kan hjälpa varandra med 

det som är svårt och det är roligt att se”. 

- Upplever du att du kan genomföra undervisningen så som du vill på ett 

språkutvecklande sätt eller önskar du också kunna arbeta på ett annat sätt och i 

så fall, finns den möjligheten?  

Maria berättar att förra terminen fanns en läspedagog på skolan men att den resursen tyvärr 

försvunnit efter jul och inte ersatts. Maria kan i dagsläget se elever i klassen som skulle må 

bra av och behöva stöttningen som läspedagogen kan ge: ” Det hjälpte bra, det pushade igång 

dem bra och de fick ett bättre flyt i läsningen och hon kunde hjälpa dem att välja böcker som 

de tyckte var roliga för att det skulle bli roligare att läsa”. Att läspedagogen inte längre finns 

tillgänglig är något som Maria saknar. Vidare berättar Maria om stöttningen både hon och 

eleverna får från den fritidspedagog som samverkar med klassen. Maria bekymrar sig dock 

lite över nästa läsår då inte heller den resursen kommer att finnas tillgänglig: ”Just för att göra 
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mycket muntliga grejer, som att redovisa muntligt. För att de ska kunna känna sig tryggare 

och för att de inte ska behöva sitta och lyssna på 16 andra och tappa koncentrationen och 

fokus där. Jag skulle vilja göra mycket muntliga grejer […]. Det kan ju vara att man först 

skriver berättelser eller vad det kan vara och att man sen får läsa upp dem för de andra. Och 

då tycker jag att det kan vara svårt att göra när man är i helklass […].” 

- Jag läste en artikel om hur den språkliga förmågan hamnar i skymundan i 

undervisningen då flera kommuner den senaste tiden har fokuserat på 

matematikundervisningen. I artikeln menade man att ett språklyft behövs för att 

eleverna ska nå en högre måluppfyllelse inom samtliga ämnen, vad anser du om 

det? 

Enligt Maria är det stort fokus på matematiken i kommunen där hon arbetar: ”[…] det ska ju 

läggas på en timme matte i veckan och sen har vi ju matteverkstaden och vi har pratat 

jättemycket matte”. Maria anser dock att matematiken också kan bidra till en god språklig 

förmåga om man använder lektionerna på rätt sätt. Att ett språklyft skulle behövas är ändå 

något hon håller med om. Vidare berättar Maria att hon fått ta del av äldre kollegors tankar 

kring dagens språkanvändning och att många påpekar att barnen är på väg att tappa språket. 

Enligt en del kollegor känner barnen inte till en del ord som var självklara för 10-15 år sedan: 

”Så jag tror absolut att man måste satsa på språket”. Enligt Maria är ju också svenskan en stor 

del av samtliga ämnen och därför en mycket viktig del i tillägnandet av kunskaper: ” Har man 

ett bra ordförråd så är det klart att det hjälper i alla ämnen […]”. Maria tror att språket hamnar 

i skymundan då matematiken är mycket lättare att mäta. Hon menar också att ett större fokus 

på språket är ett måste om språket inte ska förloras: ” Det känns ju som att vi förlorar vårt 

språk när det blir sådär. Att det blir mycket slang och att vi tjatar om att barnen inte skriver ut 

alla orden. Man skriver som man skriver på sms och chattar och sådär. Det handlar ju om att 

vi kommer förlora vårt språk, det gör det ju”. Enligt Maria måste man ta tillvara barnens 

tankar och idéer både hemma och i skolan: ” De är ju intresserade, det märker man ju […] och 

har jättemycket tankar och idéer. Så hemma också, låt dem vara med och släpp fram dem för 

de undrar jättemycket grejer och har jättemycket kloka tankar […]”.  

 Slutligen vill Maria också belysa att hon inte anser att det var bättre förr: ”Även om 

man säger att de kunde si och så mycket förr så har de samtidigt en helt annan förståelse idag 

[…]. De ser och läser saker på internet, så de kan mycket andra saker som inte en annan 

kunde när man var lika gammal som dem. Så allt är absolut inte sämre idag mot hur de var 

förr för de kan saker som en annan ibland inte har en aning om”. 
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- Tror du att eleverna är medvetna om hur viktig den språkliga förmågan är och 

vilken del av språket (tala, lyssna, läsa skriva) som är den mest utvecklande delen 

för eleven själv? 

Maria vill gärna tro att eleverna är medvetna om varför de gör saker och ting, hon är dock inte 

säker på att de faktiskt är det. Enligt Maria försöker hon att i sin undervisning tydliggöra för 

eleverna varför de arbetar med något och vilket syfte arbetet har. Maria tror också att 

medvetenheten kommer med åren, hon menar att ju äldre de blir ju lättare blir det att 

tydliggöra arbetet för dem eftersom de då kan tillägna sig arbetet genom moment de i 

dagsläget inte klarar av. Enligt Maria handlar det, i de lägre årskurserna, mycket om att 

motivera eleverna och att bevara lusten till olika sorters språkanvändning. 

- Anser du att språket (tal- och skriftspråket) är ett tillgängligt verktyg för alla 

elever? Finns möjlighet till alternativa kommunikationsformer? 

Enligt Maria är både tal- och skriftspråket tillgängligt för alla elever, hon menar dock att det 

sedan handlar om hur mottaglig eleven själv är: ” Är man inte intresserad eller inte har 

kommit såpass långt i sin utveckling att man känner att man kan vara med i diskussioner […] 

eller läsa den här boken eller vad det nu kan handla om då är det ju svårt att tillgodogöra sig 

det”. Enligt Maria är det lärarens uppgift att se till så att samtliga elever kan tillgodogöra sig 

språket efter egen förmåga. 

- Skulle du önska mer kompetensutveckling när det gäller språkets roll för 

lärandet? 

Maria skulle gärna ta del av kompetensutveckling gällande språket och lärandet. Hon menar 

att det förmodligen skulle ge mer ”kött på benen” och ett mer varierat arbetssätt. Hon berättar 

att de har en matteverkstad och att en språkverkstad skulle kunna ge mycket inspiration: ” 

Finns inte grejerna så ligger det ju så mycket på en själv, vad man måste fixa och förbereda 

[…] vet man då att här finns den här språkverkstaden och dit kan jag gå och hämta och plocka 

då blir det ju lättare att jobba på olika sätt också. Sen försöker man ju såklart göra det ändå, 

men det skulle ju såklart underlätta […] Ofta är det ju inte så himla svårt […] ofta behöver 

man ju bara en liten knuff och få lite inblickar på hur man faktiskt kan göra”.  

 

4.2.2 Sammanfattning av intervju med Maria 
 

Maria är medveten om tal- och skriftspråkets betydelse i lärandet. Enligt Maria måste 

undervisningen anpassas efter varje individ för att de språkliga kompetenserna ska utvecklas 
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på bästa sätt. Talspråket är enligt Maria betydelsefullt då eleverna förklarar saker för varandra 

och då de tar till sig instruktioner. Läsningen och skrivningen är de mest betydelsefulla 

språkliga aspekterna i elevernas lärande. Maria vill att eleverna ska vara medvetna om hur 

viktigt språket är. Hon är dock inte säker på att de är det. Vidare menar Maria att en resurs i 

klassen möjliggör ett bredare språkutvecklande arbetssätt och att kompetensutveckling kring 

ämnet skulle vara motiverande och utvecklande för både henne själv och eleverna. Enligt 

Maria är språket ett tillgängligt verktyg för samtliga elever. 

4.3 Elevintervjuer, skola 2 
 

I detta avsnitt presenteras, för undersökningens syfte, det mest relevanta från elevintervjuerna 

på skola 2. Avsnittet utgörs av tabell 2, mina kommenterar samt elevcitat. 
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Tabell 2, Elevintervjuer skola 2 

 
Elever, 

Skola 2 

Varför tror 

du att vi har 

ett språk? 

Behöver 

man kunna 

läsa? 

Varför? 

Behöver 

man kunna 

skriva? 

Varför? 

När kan 

man behöva 

lyssna? 

Vad är det 

ni pratar, 

skriver, 

läser om i 

skolan? 

Hur lär du 

dig bäst? 

När du 

pratar, 

skriver, 

läser eller 

lyssnar? 

Vad gör ni 

mest i 

skolan, 

pratar, 

skriver, 

läser eller 

lyssnar? 

Hur pratar, 

skriver, 

lyssnar du 

på fritiden? 

Brukar du 

läsa på 

fritiden? 

Anna För att kunna 

prata. 

Ja, för att i 

framtiden 

kunna få ett 

arbete. 

Ja, för att lära 

sig mer och 

för att kunna 

få ett arbete. 

När någon 

annan pratar. 

För att veta 

vad man ska 

göra. 

Ingenting 

just nu. Se 

citat 2. 

Lyssnar. Skriver. Skriver och 

pratar på 

samma sätt 

som i skolan. 

Lyssnar på 

Hiphop. 

Ja, böcker. 

Sune För att 

berätta och 

för att förstå. 

Ja, för att lära 

sig något. 

Ja, för att 

kunna göra 

sig förstådd 

genom 

skriften. 

När någon 

annan pratar. 

För att inte 

göra någon 

ledsen och 

för att veta 

vad man ska 

göra. 

Skriver i 

matten. Läser 

om 

”vårgrejer”. 

Pratar om 

vad de ska 

göra i 

matteboken. 

Skriver och 

läser. 

Skriver. Skriver/ läser 

djurfakta. 

Pratar om 

vad som ska 

göras. 

Lyssnar på 

musik. 

Ja, 

faktaböcker, 

vilka han 

också skriver 

om. 

Markus För att förstå 

varandra. 

För att kunna 

lära sig och 

för att kunna 

skriva. 

Ja, för att 

kunna skriva 

brev och för 

att man i 

skolan 

skriver 

”massor”. 

Under t.ex. 

samlingen. 

Under 

genomgångar 

för att veta 

vad man ska 

göra. 

Läser och 

skriver i 

matten. 

Pratar om bl. 

a. matte och 

Sv. Läser 

mest fakta. 

Lyssnar. Skriver. Ritar och 

skriver brev. 

Pratar med 

sin syster. 

Lyssnar på 

Markolioo. 

Ja, böcker 

om 

dinosaurier. 

Olivia För att kunna 

prata. För att 

förstå vad 

man ska 

göra. 

Ja. Se citat 1. Ja, för att 

t.ex. 

anteckna 

saker eller 

skriva brev. 

När någon 

säger något 

viktigt. 

Om olika 

teman och 

om 

matematik. 

Lyssnar. Se 

citat 3. 

Ingen del 

mer än någon 

annan. 

Skriver brev. 

Pratar i 

telefonen. 

Lyssnar på 

fågelkvitter. 

Ja, jätte 

mycket. Se 

citat 4. 
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4.3.1 Sammanfattning av elevintervjuer, skola 2 

 

Som framgår av tabell 2 var elevernas svar kortfattade, trots det ser jag delar av intervjuerna 

som extra intressanta för undersökningen. 

 Tre av fyra elever associerar ordet ”språk” med förståelse. Läs- och skrivförmågan 

ansluts till lärandet. Förmågan att lyssna kopplas till instruktioner i skolan. Tre elever förenar 

samtalet, skrivandet och läsandet till skolans ämnen, de tänker inte på att dessa delar används 

hela tiden i skolan. Hur eleverna lär sig bäst stämmer inte helt överens med vad de gör mest i 

skolan.  Att eleverna, även på fritiden, är i behov av och använder tal- och skriftspråket ”hela 

tiden” verkar de vara relativt omedvetna om. Samtliga elever läser böcker på fritiden.  

 Under elevintervjuerna på skola 2 gav Olivia de mest utförliga svaren. Jag väljer därför 

att, tillsammans med ett av Annas svar, lyfta fram några av dessa. 

 Olivia anser att man behöver kunna läsa: ”[…] för att om man till exempel är ute på 

Facebook och det står att man kanske måste börja betala och om man inte kan läsa det kanske 

man trycker på Ja och då kan det kosta jättemycket pengar”. 

 På frågan om vad de pratar, skriver och läser om i skolan svarar Anna: ”Just nu håller vi 

faktiskt inte på med någonting tror jag om läser och skriver, men annars håller vi på med 

matte och svenska […] sen ska vi börja med vårblommor”. 

 Olivia lär sig bäst när hon lyssnar och läser: ”[…] när man lyssnar får man lite idéer och 

sånt. Om man lyssnar på någon annans idéer då kan man ju få en annan idé med lite hjälp av 

den andra idén”. Vidare menar Olivia att man genom läsningen i skolan kan förstå 

instruktioner, vilket gör att uppgiften kan göras på rätt sätt. 

 Olivia läser mycket på fritiden: ”Jag brukar läsa två böcker om dagen, jag läser jätte 

jättemycket”. Helst läser Oliva skräckhistorier eller böckerna om ”LasseMaja”. 

4.4 Lärarintervju, skola 2 
 

I detta avsnitt presenteras referat från lärarintervjun med Karin på skola 2 samt en 

sammanfattning av intervjun. 

4.4.1Sammanställning av intervju med Karin 

 

- Vilken betydelse anser du att skriftspråket har i lärandet? 

Enligt Karin har skriftspråket en enorm betydelse i lärandet. Karin menar att läsförmågan är 

grunden till lärandet då eleverna möter texter i nästan alla lärandesituationer: ”Läsandet är för 

alla instruktioner […] läsningen är a och o från början. Det är det absolut viktiga […] för i 
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alla instruktioner, i alla böcker behöver de ju kunna läsa för att förstå något”. Skrivandet är 

enligt Karin något som kommer efter hand hela tiden, den utvecklingen tar längre tid. Inom 

skrivandet handlar det, enligt Karin, mycket om att skriva läsbara texter. Vidare menar Karin 

att en text kan vara läsbar på flera olika sätt, eleven kan förstå och läsa upp sin egen text även 

om den innehåller en del brister: ”[…] glädjen att skriva är viktigare än att det ska vara rätt 

hela vägen för det kommer”. Enligt Karin är läsförmågan viktigare att öva upp än 

skrivförmågan då eleverna behöver kunna läsa för att ta del av olika instruktioner: ”De kan 

inte göra någonting liksom, utan att läsa, men de kan skriva om de vet vad det står”. Vidare 

menar Karin att hennes viktigaste uppdrag är att få igång lusten till att skriva snarare än att 

lära dem att skriva ”rätt”. Läsningen anser hon dock är viktigt att kunna behärska så tidigt 

som möjligt. 

- Vilken betydelse anser du att talspråket har i lärandet? 

Enligt Karin har även talspråket en stor betydelse i undervisningen och i lärandet. Karin anser 

att talandet och lyssnandet är viktig, både i lärandet och i elevernas sociala utveckling. Vidare 

menar Karin att många lågstadieelever har ett stort behov av att bli lyssnade på: ”de är så 

egocentristiska […] lyssna bara på mig, men jag behöver inte lyssna på kompisen”. Att 

genom talet kunna redovisa och berätta i olika undervisningssituationer är enligt Karin stora 

delar av kunskapsmålen de arbetar mot. Hon framhåller dock att samtalen innehåller så 

mycket mer än vägen mot kunskapskravens måluppfyllelse: ”[…] i de första kapitlen ur 

läroplanen är ju just den här sociala biten med värderingar och sånt här också jätteviktig”. Att 

samtala med eleverna menar Karin är betydelsefullt ur flera aspekter: ”Man får in så mycket i 

samtalet. Du hör vad de kan, du hör vad de inte kan. Det är ju inte bara det här att du får höra 

att hamstern är död […] samtalet och lyssnandet är jätteviktigt”. Lyssnandet är enligt Karin 

också viktigt för att eleverna ska förstå vad de ska göra. Att finna ro till att lyssna anser Karin 

är a och o för att lärande sa uppstå. Vidare menar Karin att dialogen mellan elever är viktig i 

lärandesituationer då eleverna ofta kan förklara en uppgift på ett helt annat sätt än vad hon 

själv kan göra: ”Jag kan ju vända och vrida på det hur många gånger som helst och för dem 

räcker det med att säga vi plussar”. Slutligen lyfter Karin vikten av goda relationer i klassen, 

vilka är viktiga för att samtal och dialoger ska kunna uppstå på ett naturligt sätt i 

klassrummet. 

- Vilken del eller vilka språkliga kompetenser anser du är av störst betydelse i 

elevens utveckling och lärande? Varför? 
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”Ja, läsningen” svarar Karin. Karin menar dock att alla kompetenser är viktiga men att 

läsförmågan underlättar både lärande och undervisningen. ”Alla är ju superviktiga på sitt sätt, 

men när man jobbar med de här yngre och ser att de har knäckt läskoden […] det underlättar 

för dem och det underlättar för mig. Just den här glädjen över att få läsa […] det ger en kick 

och de upplever en glädje som de inte gör när de skriver, talar eller lyssnar på samma sätt, det 

är en extra grej”. Att få igång barnen och få dem att uppleva det läsningen för med sig är 

enligt Karin ett viktigt uppdrag.  

- Hur arbetar du för att stödja eleverna i språkutvecklingen och i medvetenheten 

över den språkliga förmågan? Kan du ge ett exempel på en språkutvecklande 

klassrumssituation? 

I årskurs 1 handlar det enligt Karin om att få igång eleverna. I årskurs 2 kan man däremot 

börja diskutera med eleverna om hur de skriver och läser: […] ”man kan föra en helt annan 

dialog när de blir lite äldre”. För att öka medvetenheten över den språkliga förmågan anser 

Karin att eleverna behöver vara medvetna över vilka mål de arbetar mot och vilket syftet är 

med uppgiften. De använder sig av diagnoser som tydliggör elevens utveckling. Karin menar 

också att det är viktigt att eleven blir medveten om sin egen utveckling och sin egen förmåga. 

En dialog över varför, hur och vad med eleverna bidrar enligt Karin till att eleverna blir 

medvetna över sina egna förmågor och ser vilka möjligheter som finns. Hon menar också att 

det är viktigt att erbjuda ett material som gör att eleverna kan gå vidare i sin utveckling. Att 

anpassa undervisningen utifrån gruppens förmågor och inte fastna vid en tänkt planering är 

också något som Karin bidrar till en god språkutveckling hos eleverna. Slutligen poängterar 

Karin betydelsen av de individuella målen: ”vissa behöver träna på det ena och några på det 

andra”. 

 

- Upplever du att du kan genomföra undervisningen så som du vill på ett 

språkutvecklande sätt eller önskar du också kunna arbeta på ett annat sätt och i 

så fall, finns den möjligheten?  

Karin försöker att få in så många lärstilar som möjligt i sin undervisning för att alla elever ska 

kunna få ut något av undervisningen. Att själv välja arbetssätt är, enligt Karin en frihet som 

läraryrket för med sig. Om man bara har läroplanens mål i ryggraden menar Karin att man kan 

anpassa undervisningen hur man vill: ”min bestämda uppfattning är att du måste blanda 

inlärningsstilar för att varje barn ska få tillgodose sitt”. Enligt Karin finns det gott om resurser 

på skolan, man ska dock veta vad man ska göra av dem: ”man ska veta vad man ska göra med 
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det. Man ska ha idéer och tankar och man ska tänka på alla elever liksom. Och inte bli så 

fokuserad på att få lärandet som jag vill utan få lärandet som eleverna vill”. Att vara lyhörd 

och fånga upp elevernas tankar i undervisningen är enligt Karin något som bidrar till att 

eleverna vill lära sig och veta mer. 

 

- Jag läste en artikel om hur den språkliga förmågan hamnar i skymundan i 

undervisningen då flera kommuner den senaste tiden har fokuserat på 

matematikundervisningen. I artikeln menade man att ett språklyft behövs för att 

eleverna ska nå en högre måluppfyllelse inom samtliga ämnen, vad anser du om 

det? 

 

Karin håller med om att matematiken har fått mycket resurser och att stort fokus har legat på 

det. Hon menar dock att anledningen till detta är att lärarna ska ges en kompetens som gör att 

matematiken kan användas på ett varierat sätt, inte styrt av matematikboken. Vidare menar 

Karin att fokuseringen på matematikundervisningen har bidragit till att utveckla den språkliga 

förmågan hos eleverna då lärarna har fått en kompetens som gör att de vet hur språket ska 

användas i matematiken på ett sätt som är utvecklande inom både matematiken och svenskan. 

Karin anser inte att språkundervisningen i skolan har fått stå tillbaka på grund av 

matematiken. 

 

- Tror du att eleverna är medvetna om hur viktig den språkliga förmågan är och 

vilken del av språket (tala, lyssna, läsa skriva) som är den mest utvecklande delen 

för eleven själv? 

Karin tror att eleverna känner vilken lärstil som passar dem bäst. Hon menar att de talat 

mycket om olika lärstilar och tror att dessa samtal har bidragit till att eleverna är medvetna om 

hur och när de lär sig bäst. Karin har gjort olika undersökningar i klassen för att få veta vilken 

miljö och vilka lärstilar som passar eleverna bäst och för att sedan kunna anpassa miljön och 

undervisning utifrån dessa. Vidare menar Karin att även om eleverna är medvetna om hur de 

lär sig bäst handlar det mycket om att hitta fokus i det de gör, därför är miljön runt omkring 

dem viktig. Hur viktigt det är att kunna läsa och skriva tror Karin att eleverna är medvetna 

om. 

- Anser du att språket (tal- och skriftspråket) är ett tillgängligt verktyg för alla 

elever? Finns möjlighet till alternativa kommunikationsformer? 
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Enligt Karin är språket ett tillgängligt verktyg för alla elever. På skolan finns det många olika 

resurser och flera olika hjälpmedel som gör att man kan förstärka språket för eleven om det 

skulle behövas, till exempel datorer, active board, ljudböcker, hörselkåpor m.m. 

 

- Skulle du önska mer kompetensutveckling när det gäller språkets roll för 

lärandet? 

 

Karin tror inte att hon behöver någon speciell kompetensutveckling just nu. Karin anser att 

hon har kunskaperna hon behöver och känner att hon kan läsa på om hon skulle behöva färska 

upp dem. 

 

4.4.2 Sammanfattning av intervju med Karin 

 

Karin är medveten om hur viktigt språket är i lärandet. Enligt Karin är läsningen grunden till 

lärande, läsförmågan och lusten att läsa är därför viktigt att träna upp hos eleverna. Samtalet 

är betydelsefullt ur flera aspekter, genom samtalet får man enligt Karin ta del av elevernas 

tankar och reflektioner, både ett kunskapsmässigt och ett känslomässigt. Karin lyfter också 

fram samtalets betydelse då eleverna ska förklara saker för varandra. Karin tror att eleverna är 

medvetna om språkets betydelse. Hon menar också att språket är ett tillgängligt verktyg för 

samtliga elever. Enligt Karin finns de resurser hon behöver, hon anser sig heller inte vara i 

behov av någon kompetensutveckling kring ämnet. 

4.5 Resultat av observationer 

På vardera skolan har jag under en skoldag observerat hur tal- och skriftspråket används i 

klassrummet och i detta avsnitt presenteras resultaten för skola 1 respektive skola 2. 

4.5.1 Skola 1 

Under observationsdagen arbetade skola 1 en del inom ämnet matematik. Eleverna fick två 

och två arbeta med en stencil om klockan. De fick diskutera och samtala kring uppgifterna. 

Varje grupp hade varsin klocka de kunde ställa om visarna på. Läraren delade in eleverna på 

ett sätt som hon tycker bidrar till förståelse och utveckling hos samtliga elever. Hon menar att 

de elever som kan klockans egenskaper ofta kan hjälpa de elever som inte har förstått dem än. 

Enligt Maria utvecklas också att de ”starka” eleverna genom sådana övningar då de får sätta 

ord på och utveckla sina tankar så att den andra eleven förstår. Eleverna fick också arbeta med 
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individuella uppgifter som läraren anpassat efter kunskapsnivå samt med individuella 

uppgifter inom andra ämnen. Några gjorde klart boken om rymden, några skrev sagor, några 

arbetade med tangram och några läste i sina bänkböcker. 

 De tillfällen då de ”fritt” fick använda språket är på skola 1 var då de skev i sin 

tankebok. Läraren använder sig av tankeboken dels för att koppla skrivningen till elevernas 

egna tankar och erfarenheter, dels för att det ibland är lättare att skriva om sina känslor än att 

prata om dem. Maria, som undervisar på skola 1, verkar lyhörd och fångar eleverna under 

dagen då de vill prata. När eleverna kommer in från rasten och står i kön för att dricka vatten 

ser Maria att en pojke ser ledsen ut. Hon ber mig ta klassen en liten stund och tar sedan med 

sig pojken till biblioteket för att prata med honom i lugn och ro. Det visar sig att pojken har 

det jobbigt hemma och att han därför har svårt för att koncentrera sig i skolan. Det enskilda 

samtalet med läraren gör att pojken sedan kan komma till ro i undervisningen. 

 För att följa upp skrivandet använder de sig läraren av Nya språket lyfter (2011), på 

väggen sitter ett observationsschema. Läraren är också noga med att kontinuerligt återkoppla 

det eleverna skriver, antingen genom samtal med eleven eller genom kommentarer till den 

skrivna texten. 

4.5.2 Skola 2 

Skola 2 arbetade en del med ”blandade övningar” inom ämnena svenska och matematik. En 

del av eleverna arbetade i sina arbetsböcker inom svenskan, en del satt i soffan och läste och 

några arbetade räknade i matematikboken. Eleverna har ett eget individuellt arbetsschema 

som de följer, vilket gör att de kan arbeta utifrån sina egna mål, i den takt som passar dem och 

den ordning de vill.  

 Läraren använder sig av Språkskrinet clown (Mårtensson, Annika & Billström, 

Marianne, 2010), hon diskuterar också kontinuerligt med eleverna om deras skrivutveckling. 

Min uppfattning är att respons ges både under tiden eleverna skriver och efteråt. Under arbetet 

gick eleverna fram till läraren då de behövde hjälp eller var klara med något. Läraren 

samtalade med eleverna om uppgiften. En elev fick kryssa i att han nu uppnått ett mål inom 

svenskan och Språkskrinet clown. Arbetet skedde till större delen av dagen i halvklass då 

eleverna även hade gymnastik. 

 I klassen har man en samling varje morgon där eleverna får dela med sig av sina tankar. 

Enligt läraren tar dessa samlingar ibland otroligt lång tid, hon menar dock att de är nyttiga och 

språkutvecklande. Under samlingarna får eleverna också berätta för läraren och de andra i 

klassen om speciella händelser som de anser är viktiga eller behöver dela med sig av för att 
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kunna koncentrera sig under dagen. Dessa samtal är enligt mig ”fria”, läraren överlåter ordet 

till eleverna en stund. 

4.5.3 Skola 1 och 2 

Under observationerna kunde jag se att lärarna ofta samtalar med eleverna om vad de ska läsa 

och skriva om, inte om vad de har läst eller skrivit om. Samtalet blir som en instruktion över 

vad som komma skall. De uppgifter jag har tagit del av under mina observationer har alla 

introducerats genom en muntlig genomgång. 

 Under skrivandets gång uppstår en dialog då eleverna behöver hjälp eller funderar över 

något. De elever som får mest respons under själva skrivandet är de elever som behöver hjälp 

för att komma vidare.  På både skola 1 och 2 fick några elever läsa upp sina egenskrivna sagor 

för klassen. Efter uppläsningen uppstod diskussion i båda klasserna. Lärarna berättade vad de 

tyckte om sagan och eleverna fick dela med sig av sina tankar och reflektioner. 

 Min upplevelse är att dialogerna, även om de inkluderar öppna frågor, ofta styrs av 

läraren på ett eller annat sätt. Under till exempel gruppuppgifter ges eleverna möjlighet att 

styra över samtalet, samtalet är dock bundet till uppgiften eller ämnet. Under de situationer då 

eleverna ”svävar iväg” i samtalet styrs de ganska snabbt tillbaka av läraren, enligt min 

uppfattning på grund av tidsbrist. 

 Det jag reflekterade mest över under observationerna var att eleverna är omringade av 

språket hela tiden. På väggarna sitter skriftliga budskap, i böckerna ska de både läsa och 

skriva texter, de ska samtala och diskutera kring olika ämnen, under raster och måltider 

behöver de talspråket för att göra sig förstådda och de behöver kunna lyssna för att vara en del 

av allt detta. Efter observationerna är min uppfattning att tal- och skriftspråket på likartade 

sätt i de olika klassrummen. Språket används dock på olika sätt under olika situationer. Det 

talade språket blir ett tydligt verktyg då eleverna ska berätta något, ställa en fråga, svara på en 

fråga eller ta del av en instruktion. Det talade språket blir också ett tydligt hjälpmedel då 

eleverna ska förklara något för en klasskompis. Läs- och skrivförmågan kommer till 

användning då eleverna arbetar med sina arbetsböcker. De läser instruktioner och skriver ned 

svaren på frågorna. Läs- och skrivförmågan används också för att skriva egna sagor.  

 Eftersom jag varit delaktig under observationerna har jag kunnat ställa en del frågor till 

eleverna. En del av svaren eller delar av samtalen finner jag som intressanta för 

undersökningen och vill därför dela med mig av dessa. 

 Under matematiklektionen på skola 1 arbetade de med klockan, eleverna delades in i 

grupper om två och två för att arbeta med en stencil. Jag observerade två elever där den ena 

förklarar klockans egenskaper för den andra. Jag frågade eleven, som får klockan förklarad 
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för sig, om hur det känns när en klasskompis förklarar i stället för läraren, eleven svarade: 

”Det känns bra, jag förstår och de blir liksom med andra ord då som är lättare”. Jag frågade 

den andra eleven om hur det känns att förklara för en klasskompis, eleven svarade: ”Oftast 

känns det bra att hjälpa till. Jag lär mig också när jag berättar”. 

 En pojke på skola 2 arbetade med en uppgift där han skulle läsa en text och sedan svara 

på frågor utifrån texten. Jag frågade honom varför han arbetar med just den uppgiften, till svar 

får jag: ”För att jag behöver träna på att skriva”. Pojken vände upp bokens framsida och sa 

sedan ”Eller nej, det är ju för att jag ska träna på att förstå det jag läser”. 

 Eleverna på skola 2 arbetade under en lektion med olika saker. När det blev högljutt och 

pratigt bad jag eleverna att dämpa sig lite och sa: ”tänk på att det finns flera här inne som 

kanske behöver lite lugn och ro när de arbetar. XXX sitter ju till exempel och läser en 

uppgift”. Eleven jag hänvisade till sa då: ”Nej det gör jag inte. Jag jobbar i matteboken”. 

5 Analys och diskussion 

I detta kapitel analyserar och diskuterar jag mitt resultat, val av metod samt genomförande. 

5.1 Resultatdiskussion 

Syftet med undersökningen var att studera vilken syn några lärare och elever i årskurs 2 har 

på tal- och skriftspråk som verktyg i lärandet samt hur språket används som verktyg i 

klassrummet. 

 I likhet med både Lgr11 och tidigare forskning visar studien att språket är ett 

betydelsefullt verktyg för lärande. Lärarna, både Maria och Karin ser på tal- och skriftspråket 

som något viktigt i elevernas utveckling. De är eniga om att skriftspråket har den största 

betydelsen i lärandet. De menar dock att alla språkliga aspekter är viktiga och att den ena inte 

kan utesluta den andra. Båda anser att man måste hitta den lärstil som är lämpligast för den 

enskilde eleven.  Att genom elevens intresse skapa ett lustfyllt lärande är något som även lyfts 

fram i Elvira Lindstedts (2011) studie om språkets betydelse för elevers lärande. Medan Maria 

lyfter både läs- och skrivförmågan i elevens lärande menar Karin, i likhet med Rosén och 

Gustavsson (2006:30), att läsningen är grunden till allt lärande och utvecklar elevens 

kunskaper inom samtliga ämnen. Maria ser på talspråket som något mer naturligt hos eleverna 

och menar att läs- och skrivförmågan ger eleverna möjlighet att ta till sig kunskaper på ett helt 

annat sätt, ett sätt som eleverna enligt henne ofta vill använda sig av. Marias syn på 

skriftspråket som verktyg i lärandet anser jag stämmer överens med Bjar och Libergs 

(2010:19) föreställning om att skriftspråket tar tankarna till en annan nivå och bevarar dem 
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där. 

 I studien skiljer sig dock lärarnas föreställning om att läsningen och skrivningen har 

störst betydelse i elevernas lärande med elevernas egen syn på sitt lärande. Sex av åtta 

intervjuade elever menar att de lär sig bäst då de lyssnar. Kanske kan Marias syn på talspråket 

som något naturligt för eleverna vägas in här? De finner kanske en större trygghet i det talade 

språket än i det skrivna? Resultatet av elevintervjuerna visar att eleverna inte har 

uppfattningen om att det sättet det lär sig bäst på också är det sättet som de till största del 

använder sig av i sitt lärande. Endast en elev har givit likartade svar på frågorna om hur de lär 

sig bäst och om vad de gör mest.  Fem av åtta elever menar att de mest skriver i skolan, vilket 

förklaras i lärarnas syn på läs- och skrivförmågans betydelse i lärandet.  

 Ännu en intressant sak gällande skrivningen är att Anna i skola 2 tycker att de mest 

skriver i skolan. Föreställningen om att de mest skriver stämmer inte överens med hennes svar 

på vad det är de läser, skriver och pratar om i skolan: ” Just nu håller vi faktiskt inte på med 

någonting tror jag om läser och skriver […]” Hur kommer det sig att hon upplever 

skrivningen som något de gör mest samtidigt som hon säger att de inte gör någonting när det 

gäller läsning och skrivning? Är det så att Anna bara ”gör” utan att reflektera över vad hon 

gör eller är det så att de för tillfället inte skriver och läser lika mycket som de annars brukar 

göra? En annan förklaring till varför Anna upplever skrivningen som dominerande i 

undervisningen skulle kunna ha att göra med vad som värderas högst i skolan. Lärarna 

värderar kanske skriftspråket högre än talspråket? 

 När jag frågade eleverna om varför man kan behöva lyssna svarade sex av dem att de 

behöver lyssna för att veta vad de ska göra. En svarade att man behöver lyssna när någon 

säger något viktigt och en annan svarade att man behöver lyssna för att lära sig något i skolan. 

Mina observationer visade också att det ofta är genom de muntliga dialogerna eleverna tar till 

sig instruktioner, ställer frågor och diskuterar med varandra. Dialogens betydelse för 

instruktioner är något som både Maria och Karin lyfter under intervjuerna. Även Vygotskij 

(2001) anser att eleverna lär sig som bäst genom det sociala samspelet som uppstår när de 

utvecklar sina kunskaper i interaktion med andra. Denna föreställning är något som också 

Skolverket (2012:27) lyfter fram: ”Språket och den kommunikativa kompetensen utvecklas 

tillsammans med andra och formas av de mönster och värderingar som har utvecklats i den 

sociala gemenskap man ingår i”. Det sociala samspelet är för mig tydligast när eleverna 

samtalar med varandra, när de enskilt arbetar i sina böcker är det inte lika framträdandet. Jag 

menar inte att böckerna ska uteslutas, men jag tror att eleverna skulle må bra av och lära sig 

mer om samtalet om det lästa och skrivna i böckerna skulle utgöra en större del av 

undervisningen. Under samtalet ges eleverna möjlighet till ett mer aktivt deltagande än under 
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läs- och skrivsituationerna. Också Dysthe (1996:221) menar att kunskaperna fästs då eleverna 

får samtala om vad de läst eller skrivit: ”Förståelse uppstår i samspelet mellan lärare och 

elever medan de pratar om och lyssnar på det de läser och skriver”. Observationerna visar 

också att samtalet är viktigt för elevernas välmående, vilket bidrar till lärande och utveckling. 

Under observationerna på skola 1 behövde till exempel en pojke samtala enskilt med läraren 

för att han skulle kunna komma till ro och fokusera på undervisningen. Även om eleverna i 

Marias klass skriver ned sina tankar i loggböcker, som hon sedan läser och återkopplar i, är 

hon lyhörd och fångar eleverna när hon anser att hon behöver det. 

 Eleverna på både skola 1 och skola 2 tycks, till största del, vara överens om att man 

behöver kunna läsa och skriva. De tycks dock inte vara medvetna om att läs- och 

skrivförmågan behövs inom alla skolans ämnen och inom de flesta vardagsaktiviteter. Några 

elever menade att det faktiskt inte är så viktigt och att man förmodligen skulle klara sig bra 

utan dessa kunskaper, vilket jag ställer mig frågande till då de flesta av eleverna i den här 

studien menar att det är skrivförmågan de använder mest i skolan. Dessutom använder 

samtliga elever sin läsförmåga på fritiden. Att skriftspråket tar stor plats i undervisningen kan 

förklaras i lärarnas syn på läs- och skrivförmågans stora betydelse i lärandet.  

 Något som var intressant när det gäller läs- och skrivförmågan var att de flesta av 

eleverna inte kopplade samman svaren på frågorna om varför man eventuellt behöver kunna 

läsa och skriva med svaren de gav på frågorna om hur de läser och skriver på fritiden. Det 

enda gemensamma med svaren på dessa två frågor var brevskrivandet. Några elever menade 

att man behöver kunna skriva för att skriva brev, vilket de också menade att de gör på fritiden. 

Min reflektion blir då, skriver de brev ofta? Kanske menar de mejl och sms? Min uppfattning 

är att man inte använder sig speciellt mycket av brevskrivande i dagens samhälle.  

 En anledning till att eleverna inte kopplade samman svaren skulle kunna vara att de inte 

tänker på att de faktiskt både läser och skriver på fritiden, kanske för att förmågorna då 

används på ett mer avslappnat och kravlöst sätt. En annan anledning skulle kunna vara att 

skolan inte sammanfogar elevernas erfarenheter och intressen med undervisningen. Maria 

säger under intervjun att dagens barn möter språket på ett helt annat sätt nu än vad de gjorde 

förr och att eleverna därför har kunskaper som hon själv inte har. I likhet med bland annat 

Fast (2007:189) och Bjar (2006a:17) menar Maria att eleverna möter skriftspråket på många 

olika sätt och att skolan måste ta vara på dessa i undervisningen. Hur skolan använder sig av 

elevernas intressen i undervisningen är en fråga mina observationer inte gav svar på och som 

jag skulle vilja undersöka djupare. Elevintervjuerna ger dock förslag på vad man som lärare 

kan använda sig av för att knyta an elevernas intressen i undervisningen, till exempel 

brevskrivande, kartor och elektroniska hjälpmedel. Det eleverna själva väljer att läsa på 
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fritiden skulle förmodligen också gå att väva in i undervisningen på ett eller annat sätt. 

 Eleverna i Marias klass är oeniga om vad de gör mest i skolan. Jag kan inte heller efter 

mina observationer säga att någon aspekt av språket tar större plats i undervisningen än någon 

annan. Kanske beror elevernas olika svar på att de tar till sig kunskaper på olika sätt, 

undervisningen anpassas därefter, vilket bidrar till olika uppfattningar om vad de gör mest. 

Tre av de fyra eleverna som intervjuats i Karins klass svarade: ”skriver” på frågan om vad de 

gör mest i skolan. Den fjärde eleven menade att de gör lite av varje. Under den dagen jag 

observerade tog skrivningen relativt stor plats, för att säkerställa den uppfattningen skulle jag 

dock behövt observera mer.  

 För mig känns det ibland som att eleverna bara ”gör” utan att vara medvetna om varför, 

vilket enligt Bjar (2006b:319) också är nödvändigt, enligt henne: ”[…]finns det flera 

språkliga kompetenser som måste automatiseras och fungera väl om skriftspråket ska kunna 

utvecklas till ett lätthanterligt och naturligt verktyg för utveckling och lärande”. Även om 

vissa kompetenser bör ”sitta i ryggmärgen” och även om både Karin och Maria visar en 

medvetenhet om språkets betydelse i lärandet samt arbetar aktivt med den språkliga 

utvecklingen hos eleverna tror jag att skolan måste tydliggöra vikten av olika språkliga 

kompetenser för eleverna. Dels för att öka deras medvetenhet om språket, dels för att de ska 

kunna utveckla sitt lärande ytterligare. 

 Medan Karin tror att eleverna är medvetna om språkets betydelse i lärandet, känner sig 

Maria, även om hon gärna vill, inte säker på att de är det. Både Karin och Maria anser att de 

aktivt arbetar för att utveckla den språkliga medvetenheten hos eleverna. Vidare menar Karin 

att en medvetenhet inte är allt, undervisningen och miljön måste också anpassas så att eleven 

finner ro i det hen gör. Enligt Maria utvecklas den språkliga medvetenheten mer ju äldre 

eleverna blir. Man måste dock motivera eleverna till olika sorters språkanvändning samt 

bevara lusten i det de gör för att utveckla en språklig medvetenhet enligt Maria. Då 

elevintervjuerna var ganska kortfattade och eleverna hade svårt för att utveckla sina svar även 

om jag ställde en del följdfrågor, blir min föreställning att eleverna faktiskt inte är så 

medvetna om språkets betydelse för lärandet. Jag är medveten om att de kan bero på elevernas 

unga ålder och på frågornas form. 

 I likhet med Bjar (2006b:363) anser jag att undervisningen måste ske på ett medvetet 

sätt. Både Maria och Karin verkar vara medvetna om hur de bör arbeta för att utveckla 

elevernas språkliga förmågor. Maria arbetar till exempel mycket med muntliga 

gruppövningar. Hon diskuterar med eleverna om vad de läser och hon skriver kommentarer 

till det de skriver. Hon försöker också att, med Nya språket lyfter (2011) som stöd, tydliggöra 

för eleverna var de befinner sig i sin språkliga utveckling. Karin anser att en medvetenhet, hos 
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eleverna, om vilka mål de arbetar mot och om vilket syfte undervisningen har också resulterar 

i en medvetenhet om den språkliga förmågan. Enligt Karin tydliggör hon elevens språkliga 

utveckling bland annat genom diagnoser. Hon samtalar också med eleverna om varför, hur 

och vad de gör. Att erbjuda eleverna det material de behöver för att gå vidare i sin språkliga 

utveckling är också något som Karin lyfter fram.  

 För att utveckla elevernas språkliga förmågor krävs god kompetens hos läraren. Enligt 

Lärarnas riksförbund (2013) är det därför viktigt att lärarna blir erbjudna den 

kompetensutveckling som krävs för att undervisningen ska kunna tillgodose elevernas behov 

samt leva upp till Lgr11 kunskapskrav. Maria skulle gärna utveckla sin kompetens gällande 

språkets roll för lärandet ytterligare. Karin däremot känner att hon just nu har den kompetens 

hon behöver för att möta och stärka eleverna i deras språkliga utveckling. 

 För ett tag sedan läste jag ett citat ”Utan språket är du körd”. Självklart ligger det i 

skolans uppdrag att anpassa verksamheten på ett sätt som gör att alla elever kan ta del av den 

efter sina egna förutsättningar, men utan språk blir det svårt att klara skolans krav och nå upp 

till Läroplanens (2011) kunskapskrav. Enligt Maria är språket ett tillgängligt verktyg för alla 

elever, på vilket sätt eleverna tillägnar och använder sig av språket är däremot individuellt. 

Maria anser att en resurs i klassen är betydelsefullt för att kunna genomföra olika övningar på 

ett så, för eleven, utvecklande sätt som möjligt. Även Karin betraktar språket som ett 

tillgängligt för alla elever, de har gott om resurser på skolan och alla elever får den stöttning 

de behöver. Hur eleven använder språket som ett verktyg i lärandet är enligt Svensson 

(1998:14) individuellt. Vidare menar Svensson (1998:105) att ett personligt förhållningsätt till 

språket är ett måste för att eleven ska kunna använda sina språkliga förmågor på ett aktivt och 

utvecklande sätt. 

 Efter intervjuer och observationer kan jag konstatera att språket fungerar som ett 

tillgängligt verktyg för alla elever, på vilken nivå är dock inte självklart. Alla elever har, 

enligt mig, inte samma språkliga möjligheter. Skillnaderna beror troligtvis på flera olika 

faktorer, till exempel tidigare erfarenheter, hemförhållanden men också på vilket sätt eleven 

möts i skolan. Skolan har ett stor uppdrag när det gäller elevernas språkliga förmågor. Även 

om de flesta av eleverna på dessa två skolor lever upp till lärarens och Lgr11 förväntningar 

tror jag, i likhet med Adamsson m.fl. (2013) att de skulle nå ännu högre inom samtliga ämnen 

om deras medvetenhet om språkets betydelse i lärandet utvecklades ytterligare. Maria och 

Karin är medvetna om språkets roll i lärandet och arbetar aktivt med att utveckla elevernas 

språkliga förmågor. Resultatet visar dock en osäkerhet hos eleverna som jag tror kan kopplas 

samman med en omedvetenhet om hur viktiga de språkliga aspekterna faktiskt är.  

 En del av de frågor jag ställt till eleverna anser jag skulle vara till god hjälp för den 
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enskilde läraren när hen planerar sin undervisning. Att ta del av elevernas tankar och anpassa 

undervisningen därefter tror jag kan bidra till ett mer lustfyllt lärande, ökad förståelse och en 

högre måluppfyllelse.  Eleverna måste förstå varför och hur de kan använda sina språkliga 

kompetenser.  

5.2 Metoddiskussion 

Metodvalet har hjälpt mig att få svar på mina forskningsfrågor då jag genom intervjuerna har 

fått ta del av lärarnas och elevernas tankar gällande tal- och skriftspråket som ett verktyg i 

lärandet. Svaren jag fick har jag sedan kunnat analysera och jämföra. Observationerna har 

bidragit till att jag kunnat stärka de svar jag fått genom intervjuerna, de har också varit en 

bidragande faktor till ett mer kritiskt ställningstagande till intervjusvaren. Trianguleringen jag 

använder mig av i undersökningen, intervjuer samt observationer, anser jag stärker studiens 

trovärdighet. 

 För att öka studiens trovärdighet och för att få ett bredare resultat hade jag velat 

genomföra fler intervjuer och observationer samt använt mig av fler skolor. Tyvärr fanns inte 

tid för att göra en mer omfattande undersökning. Enligt Trost (2005:122) bör man anpassa 

antalet intervjuer efter till exempel undersökningens tidsram, för många intervjuer gör att 

materialet blir svårt att sammanställa och hantera. Vidare menar Trost (2005:123) att man 

som forskare hellre bör välja ett mindre antal väl utförda intervjuer än ett större antal, vilka 

kanske blir genomförda på ett önskvärt sätt. En större urvalsgrupp hade gett mig ett mer 

generaliserbart resultat. Jag anser dock att metodvalet och mängden informanter uppfyllt 

syftet med studien, vilken var att ta del av några lärares och elevers syn på språket som 

verktyg i lärandet  

 Jag anser att lärarintervjuerna gav mig ett, för undersökningens syfte, djupt och brett 

material. Observationerna förstärkte det som sagts under intervjuerna samtidigt som de gav 

mig fler reflektioner kring ämnet. Svaren jag fick under elevintervjuerna var ibland ganska 

kortfattade och inte alltid så givande. Även om jag försökte ställa lämpliga följdfrågor hade 

flera av eleverna svårt att utveckla sina svar. Jag ställer mig frågan om de korta svaren 

uppstod till följd av mina frågor eller om de uppstod på grund av att eleverna inte är medvetna 

om eller vana att samtala om ämnet. Om de sällan diskuterar liknande frågor kan eleverna nog 

ha uppfattat mina frågor som svåra att besvara. Kanske hade jag fått tagit del av mer 

utvecklade svar om jag använt mig av elever i en högre årskurs? För mig känns det dock 

viktigt att tydliggöra språkets betydelse i lärandet redan i tidig ålder. I efterhand hade jag 

ändrat på frågorna ”Behöver man kunna läsa/skriva?” till ”Behöver du kunna läsa/skriva?” 

Med denna ändring hade eleverna kanske svarat mer utifrån sin egen livsvärld. 
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 Mitt sätt att sammanställa samt analysera materialet har bidragit till svaren på mina 

forskningsfrågor. Inspelningarna som gjordes under intervjuerna har gjort att jag kunnat gå 

tillbaka för att lyssna på svaren flera gånger, vilket bidragit till mer trovärdiga referat. Till en 

början sammanställde jag elevintervjuerna på samma sätt som lärarintervjuerna. Men då 

många svar var så kortfattade och för att få en tydligare materialöverblick kändes tabellerna 

som ett mer lämpligt val. Även om jag använde mig av stödpunkter under observationerna var 

mina anteckningar efter dessa ganska röriga och ibland ganska svåra att sammanställa. Mer 

erfarenhet kring observationsmetoder skulle troligtvis ha underlättat. 

6 Slutord 

Studien visar hur språket används som verktyg i lärandet samt hur viktig en språklig 

medvetenhet är, hos både lärare och elever. Jag tror att man som enskild lärare kan utveckla 

sitt sätt att tänka och planera undervisningen genom att ta del av den här undersökningen. 

Kanske kan den enskilde läraren använda sig av liknande elevintervjuer för att få en inblick i 

elevernas tankar och sedan anpassa undervisningen därefter. För att läraren ska kunna arbeta 

språkutvecklande och stödja eleverna i deras utveckling av ett personligt förhållningssätt till 

språket behöver hen vara medveten om hur eleven tänker kring språket som ett verktyg i 

lärandet. Studien visar att elevernas syn på hur de lär sig bäst inte helt stämmer överens med 

deras föreställning om vad de gör mest i skolan. Undersökningen är visserligen begränsad och 

jag är medveten om att elevernas svar var kortfattade samt att svaren jag fick kan bero på 

”dagsformen”.  Jag tror dock ändå att studien kan väcka ett intresse hos lärare som bidrar till 

deras arbete med att öka elevernas språkliga medvetenhet, en högre måluppfyllelse och ett 

lustfyllt lärande. 

 Som förslag på fortsatt forskning anser jag att en bredare och djupare studie inom ämnet 

hade varit intressant. En undersökning om hur man på bästa sätt tar del av, och stödjer, 

elevers olika språkliga lärstilar anser jag skulle vara ett bra stöd i detta komplexa yrke. Ett 

annat ämne som jag anser skulle vara värdefullt att undersöka är hur man som lärare går 

tillväga när tal- och skriftspråket inte räcker till i undervisningen, vilka alternativa 

kommunikationsformer finns? 
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                                                   Bilaga 1        

                                                    
                                                                                                 

Akademin för utbildning, kultur och kommunikation 

Examensarbete inom området språk och språkutveckling om några lärares och elevers syn på 

språket som verktyg 

Information om undersökning av några lärares och elevers syn på språket som 

verktyg i lärandet 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning  

Hej! 

Jag är lärarstudent och utbildar mig till lärare för de tidigare åren, vilket innefattar förskolan, 

förskoleklass samt grundskolans tidigare år. Min inriktning på utbildningen är språk och 

språkutveckling och under vårterminen 2013 skriver jag mitt examensarbete inom detta 

område. Språket är ett oerhört viktigt verktyg för människan i hennes lärande. Syftet med min 

undersökning är därför att undersöka hur några lärare och elever i årskurs 2 ser på tal- och 

skriftspråk som verktyg i lärandet samt hur tal- och skriftspråk används i klassrummet. 

I undersökningen avser jag att genomföra elev- och lärarintervjuer samt observationer. Några 

viktiga aspekter i mitt val av urvalsgrupp bland lärare har varit skola, ålder, 

yrkeslivserfarenhet och utbildning.  

Jag vill intervjua dig som grundskolelärare då din erfarenhet kan vara av stor betydelse i 

undersökningen.  Syftet med intervjun är att få en vidare syn på hur språket används som 

verktyg i lärandet. Intervjun förväntas pågå i cirka 40-60minuter, men kan också bli kortare. 

Då målet med intervjun är att få ta del av dina erfarenheter och synvinklar på språket som 

verktyg kommer frågorna vara öppna, genom öppna frågor förväntar jag mig att svaren blir 

mer utförliga och utvecklande. Frågorna kommer inte att skickas ut i förväg. Jag ser gärna att 

intervjuerna kan spelas in på bandspelare, dels för att ingen information ska gå förlorad, dels 

för att intervjusamtalet ska kunna fortlöpa så smidigt som möjligt. Materialet transkriberas 

efteråt av mig. När examensarbetet är godkänt kommer inspelningen att raderas. 

I denna undersökning förhåller jag mig till vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Dessa 

principer innebär att ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du har rätten att när 

som helst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering och utan några negativa 

konsekvenser för dig. Materialet kommer att anonymiseras, vilket innebär att ingen kommer 

att kunna identifiera dig genom undersökningen. Under genomförandet av undersökningen 

kommer materialet endast att granskas av mig och inga namn eller arbetsplatser kommer att 

nämnas i vare sig texter eller genom andra informationsvägar. Intervjumaterialet kommer 

endast att användas i denna undersökning. 
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Din medverkan och din erfarenhet skulle vara av stor betydelse i undersökningen och jag 

hoppas kunna få ditt deltagande. 

Vid övriga frågor om undersökningen vänligen kontakta mig eller min handledare via e-post. 

 

Med vänlig hälsning 

Sandra Jakobsson 

Sjn08008@student.mdh.se 

 

Handledare: 

Birgitta Norberg Brorsson 

Birgitta.brorsson@mdh.se 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

Ort, datum                                                        Sandra Jakobsson 
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  Bilaga 2                                                                  
       

Akademin för utbildning, kultur och kommunikation 

Examensarbete inom området språk och språkutveckling om några lärares och elevers syn på 

språket som verktyg 

Information till vårdnadshavare med barn i klass XX på XXX 

Hej! 

Jag är lärarstudent och utbildar mig till lärare för de tidigare åren, vilket innefattar förskolan, 

förskoleklass samt grundskolans tidigare år. Min inriktning på utbildningen är språk och 

språkutveckling och under vårterminen 2013 skriver jag mitt examensarbete inom detta 

område. Språket är ett oerhört viktigt verktyg för människan i hennes lärande. Syftet med 

undersökningen är därför att studera hur några lärare och elever i årskurs 2 ser på tal- och 

skriftspråk som ett verktyg i lärandet samt hur tal- och skriftspråk används i klassrummet. 

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens högskola som i 

sin slutversion läggs ut på databasen Diva. 

För att uppnå mitt syfte med undersökningen avser jag att genomföra elev- och lärarintervjuer 

samt observationer. En viktig aspekt i mitt val av urvalsgrupp bland elever har varit att jag vill 

vara ett bekant ansikte för eleverna, jag vill att de ska känna sig bekväma i situationen. Då jag 

har haft min praktik i den här klassen anser jag att detta kommer att påverka intervjuerna på 

ett positivt sätt. Intervjudeltagare kommer slumpmässigt att väljas ut. 

Elevintervjun förväntas pågå i cirka 15 minuter. Frågorna kommer att vara öppna och 

anpassade till eleverna. Jag ser gärna att intervjuerna kan spelas in på bandspelare, dels för att 

ingen information ska gå förlorad, dels för att intervjusamtalet ska kunna fortlöpa så smidigt 

som möjligt. Materialet transkriberas efteråt av mig. När mitt examensarbete är godkänt 

kommer inspelningen att raderas. 

För att få en djupare och verklighetsbaserad bild av hur språket faktiskt används som verktyg 

i klassrummet avser jag också göra observationer under ett par lektionstillfällen. 

Observationerna kommer endast att dokumenteras genom anteckningar. 

I denna undersökning förhåller jag mig till vetenskapsrådets forskningsetiska principer, vilket 

innebär att jag behöver vårdnadshavarens medgivande då eleverna är under 15 år. Dessa 

principer innebär också att elevens deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Eleven har 

rätten att när som helst avbryta sitt deltagande utan närmare motivering och utan några 

negativa konsekvenser. Materialet kommer att anonymiseras, vilket innebär att ingen kommer 

att kunna identifiera eleven genom undersökningen. Under genomförandet av undersökningen 

kommer materialet endast att granskas av mig och inga namn eller skolor kommer att nämnas 

i vare sig texter eller genom andra informationsvägar. Intervju- och observationsmaterialet 

kommer endast att användas i denna undersökning.  
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Intervjuerna samt observationerna är planerade att genomföras under vecka 16. Om ni inte 

samtycker till intervju eller observation respekterar jag givetvis det. Jag skulle dock uppskatta 

om jag fick ert medgivande om deltagande då barnens tankar är viktiga. 

Observationen kommer inte att filmas och barnen kommer inte att kunna identifieras genom 

undersökningen. Om ni inte vill att ert barn är delaktig under observationen får ni gärna 

kontakta mig via e-post. 

Då barnen är under 15 år behöver jag vårdnadshavarens medgivande för elevintervju, 

vänligen fyll i blanketten och lämna den till XXX senast den XXX. 

Tack för att ni tog er tid att ta del av informationen, vid frågor var vänlig hör av er till mig 

eller min handledare på angiven e-post. 

Med vänliga hälsningar 

Sandra Jakobsson, sjn08008@student.mdh.se 

Handledare: 

Birgitta Norberg Brorsson, birgitta.brorsson@mdh.se 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

Ort, datum                                                        Sandra Jakobsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sjn08008@student.mdh.se
mailto:birgitta.brorsson@mdh.se
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                              Bilaga 3 

 

Akademin för utbildning, kultur och kommunikation 

Examensarbete inom området språk och språkutveckling om några lärares och elevers syn på 

språket som verktyg 

 

Efter att ha tagit del av informationsbrevet lämnar jag härmed mitt 

medgivande för __________________________(barnets namn) 

deltagande i undersökningen som sker i samband med Sandra 

Jakobssons examensarbete. Deltagandet sker i form av elevintervju. 

Materielet kommer att anonymiseras och elev kommer inte att kunna 

identifieras genom undersökningen. 

      

 

________________________________________________________________ 

Ort, datum 

 

________________________________________________________________ 

 

Underskrift vårdnadshavande                                  Namnförtydligande 

 

Tack på förhand, vänligen lämna blanketten till XXX senast den XXX. 

Vid övriga frågor får du gärna kontakta mig via e-post. 

 

Med vänliga hälsningar  

Sandra Jakobsson 

Sjn08008@student.mdh.se  

 

mailto:Sjn08008@student.mdh.se
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Observationsmall                                    Bilaga 4                                                         

Är någon del av språket (tala, lyssna, läsa, 

skriva) mer framträdande än någon annan 

del i undervisningen? 
 
 

 

I vilka situationer blir språket ett tydligt 

verktyg för eleverna? För läraren? 

 
 
 

 

Hur ser de muntliga dialogerna ut? Mellan 

elever, mellan lärare och elever? 
 
 
 

 

Styrs dialogerna av läraren? Vem väljer vad 

de ska tala om? 
 
 
 

 

Ges eleverna möjlighet att koppla språket till 

sin livsvärld och sina erfarenheter? 
 
 
 

 

Samtalar eleverna om det de läser/skriver? 
 
 
 
 

 

Vet eleverna vem som är mottageren till det 

de skriver? 

 

 

 

 

Hur introduceras skrivuppgiften eller 

momentet? 

 
 

 

 

Anknyter skrivuppgiften till elevernas 

livsvärld? 

 

 

 

 

Hur följs skrivandet upp? 
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