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Sammanfattning 
Inom svensk skola uppmärksammas idag svårigheter som uppstår för elever i årskurs fyra i att 

läsa och förstå det abstrakta skolspråket. Monica Reichenberg (2000) menar att läsning i SO- 

ämnen kräver annan läsförmåga och anser att alla ämneslärare ska undervisa i lässtrategier. 

Lgr11 (Skolverket, 2015) föreskriver alla lärare att undervisa på så sätt att språk- och 

kunskapsutveckling sker parallellt, vilket Rigmor Lindö (2009) menar vanligen inte sker. 

Bengt Persson (2011) påvisar att elever kan hamna i inlärningssvårigheter och exkluderande 

insatser till följd av undermålig undervisning. 

 

Syftet med studien är att undersöka hur ämneslärare på mellanstadiet arbetar med 

ämnesspråkande i den ordinarie SO-undervisningen. Utifrån studiens resultat diskuteras även 

vilka sätt specialläraren, i sin förebyggande yrkesroll, kan fungera som stöd och kvalificerad 

samtalspartner till SO-lärare i att skapa goda samt inkluderande betingelser för 

mellanstadieelevers språk-, skriv- och läsutveckling. Ämnet är av intresse att undersöka då 

SO-texter i årskurs fyra språkligt skiljer sig från mellanstadieelevers vardagsspråk, vilket kan 

orsaka elever svårigheter och medföra ett ökat behov av speciallärarstöd till enskilda elever. 

Studien bidrar med kunskap av vikt till speciallärare och andra yrkesverksamma inom skolan, 

gällande speciallärarens förebyggande och handledande arbete för utveckling av en god och 

inkluderande ordinarie undervisning avseende strategier för ämnesspråkande.  

 

Studien är etnografiskt inspirerad och utgår från sociokulturellt och specialpedagogiskt 

relationellt perspektiv. Undersökningen genomförs via deltagande observationer i två olika 

skolors fjärdeklasser samt kvalitativa, semistrukturerade intervjuer med klassernas SO-lärare. 

Resultatet visar på att båda SO-lärarna bedriver en god undervisning med flera exempel på 

hur ord och begrepp kan kopplas till elevers förförståelse. Lärarna använder sig av scaffolding 

i både helklass och diskussionsgrupper gällande strategier för att tillägna sig ord och begrepp, 

läsa och förstå samt skriva ämnestexter. Utifrån resultatet kan konstateras olika områden där 

specialläraren i sitt förebyggande arbete kan utgöra kvalificerad samtalspartner och stöd till 

SO-lärare i att skapa god inkluderande undervisning för mellanstadieelevers språk-, skriv- och 

läsutveckling. Dessa områden är att förmedla vikten av att undervisa i läs- och skrivstrategier 

i alla skolämnen samt av att utforma en ämnesundervisning där scaffolding som modellering 

av metakognitiva läs- och skrivstrategier genomförs. Via observationer och samarbetande 



samtal kan specialläraren stötta utveckling mot dialogisk undervisning där en hög kognitiv 

och språklig undervisningsnivå via scaffolding bibehålls för alla elever. 

 

Nyckelord: dialogiskt klassrum, förebyggande, interaktion, scaffolding, SO-undervisning, 

speciallärare, språk-och kunskapsutvecklande, språk-, läs- och skrivutveckling, 

ämnesspråkande 
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Inledning 

Denna studie handlar om hur ämneslärare på mellanstadiet arbetar med ämnesspråkande i den 

ordinarie SO-undervisningen, då elever i övergången mellan årskurs tre och fyra kan få 

svårigheter i att läsa och förstå undervisningsstoff i skolans olika teoretiska ämnen. Caroline 

Liberg (2006) skriver om en textchock för elever i årskurs fyra, då textmängden ökar och 

lärobokstexterna blir mer informationstäta och ämnesspecifika samtidigt som eleverna lämnas 

ensamma i arbetet med sin läsförståelse. Både Monica Reichenberg (2006) och Barbro Bruce 

(2014) kritiserar skolans förgivettagande, att elevers läs- och skrivförmåga ses som 

utvecklade och fungerande verktyg för lärande redan i mellanstadieåldern. De menar att 

elever behöver fortlöpande undervisning i strategier för läs- och ordförståelse i skolans olika 

ämnen, för att kunna lyckas i sitt lärande.  

  

En annan aktuell anledning till elevers skolsvårigheter, är att barn idag kommer till skolan 

med skiftande kulturell och språklig bakgrund, vilket innebär att undervisningen på ett nytt 

sätt måste anpassas efter elevernas skiftande förutsättningar och behov (Skolverket, 2012). 

Monica Axelsson (2009) liksom Maaike Hajer och Theun Meestringa (2014) diskuterar också 

det faktum, att det abstrakta och dekontextualiserade skolspråket inte kan sägas vara någons 

modersmål, utan måste läras in av alla elever, vilket i avsaknad av undervisning i ämnesspråk, 

vållar elever svårigheter i mötet med skolans språk- och textmiljöer. Utifrån studiens resultat 

kommer även diskussioner föras, om hur specialläraren kan fungera som stöd och kvalificerad 

samtalspartner till SO-lärare, i syfte att motverka ovan nämnda brister i svensk skola och 

istället medverka till att goda och inkluderande språk-, skriv- och läsmiljöer skapas.  

   

Nu rådande läroplan, Lgr11 (Skolverket, 2015), utgår från det sociokulturella perspektivets 

syn på språkets betydelse som medel för lärande. I enlighet med Lgr11 är det varje lärares 

ansvar att undervisa så att elevernas kunskaper och språk utvecklas parallellt i ämnet, något 

som Lindö (2009) menar att svenska lärare inte alltid är rustade för. En liknande åsikt ger 

Fritjof Sahlström (2011) uttryck för, när han påvisar att lärare ofta saknar etablerad och 

hållbar kunskap om hur god undervisning bör bedrivas. Sahlströms, liksom Lindös (2009) 

upptäckter, om lärares ofta bristande förmåga att anordna god undervisning, ter sig extra 

olyckliga i ljuset av exempelvis Judith A. Langers (2001) och Catharina Tjernbergs (2013) 
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uttalanden om lärarens kompetens som en av de mest betydelsebärande faktorerna för att 

elever ska lyckas i skolan. Både Langer (2001) och Tjernberg (2013) förespråkar 

inkluderande undervisning som en förebyggande pedagogisk insats, då de framhåller lärande i 

interaktion i ett socialt sammanhang som gynnsamt för alla elever. Som en följd av den 

undermåliga undervisningen i svensk skola riskerar, enligt Persson (2011), elever att hamna i 

inlärningssvårigheter och sättas i exkluderande insatser under ledning av speciallärare. I likhet 

med Persson visar även Kerstin Göranson, Gunilla Lindqvist, Nina Klang, Gunnlagur 

Magnusson och Claes Nilholm (2015) i forskningsrapporten Speciella yrken? 

Specialpedagogers och speciallärares arbete och utbildning att speciallärares och 

specialpedagogers arbetsuppgifter huvudsakligen består i att stötta enskilda elever.  

  

I Utbildningsplanen (2015) för speciallärarutbildningen vid Örebro Universitet anges att det i 

speciallärarens yrkesroll ingår att arbeta förebyggande och bidra till att undanröja hinder och 

svårigheter i lärmiljön, vara rådgivare i frågor som rör elevers språk-, skriv- och läsutveckling 

samt leda utvecklingen av det pedagogiska arbetet för att kunna möta alla elevers behov. 

Denna studie kan bidra med betydelsefull kunskap till speciallärare, lärare, rektorer och andra 

yrkesverksamma i svensk skola, gällande hur speciallärare med inriktning språk-, skriv- och 

läsutveckling kan fungera som stöd och kvalificerad samtalspartner till ämneslärare i syfte att 

utveckla en god och inkluderande undervisning avseende strategier för ämnesspråkande. 

 

Via etnografiskt inspirerade observationer i två olika fjärdeklasser på två olika skolor samt 

informella, semistrukturerade intervjuer med klassernas SO-lärare, undersöker vi hur 

ämneslärare på mellanstadiet arbetar med ämnesspråkande i den ordinarie SO-

undervisningen. I relation till kunskap om strategier för ämnesspråkande utgör scaffolding, 

interaktion, kontext och inkludering centrala begrepp i vår studie, då den utgår ifrån det 

sociokulturella perspektivet samt det specialpedagogiska relationella perspektivet.  

  

Syfte 
Syftet med studien är att undersöka hur ämneslärare på mellanstadiet arbetar med 

ämnesspråkande i den ordinarie SO-undervisningen. Utifrån studiens resultat kommer vi även 

att diskutera på vilka sätt specialläraren i sin förebyggande yrkesroll kan fungera som stöd 
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och kvalificerad samtalspartner till SO-lärare i att skapa goda samt inkluderande betingelser 

för mellanstadieelevers språk-, skriv- och läsutveckling. Hur ämneslärare på mellanstadiet 

undervisar i ämnesspråkande i den ordinarie undervisningen är intressant att undersöka, då 

texter inom SO-ämnen från och med årskurs fyra blir allt mer informationstäta och språkligt 

skiljer sig från mellanstadieelevers vardagsspråk. De mer komplicerade SO-texterna i årskurs 

fyra kan orsaka elever svårigheter och medföra ett ökat behov av speciallärarstöd till enskilda 

elever.   

  

Frågeställningar  
Utifrån studiens syfte har följande frågeställningar formulerats: 

- Hur undervisar ämneslärarna i ämnesspråkande för att främja elevernas språk-, skriv- 

och läsutveckling? 

- Hur arbetar ämneslärarna med stöttning som pedagogiskt verktyg? 

 

Disposition 
Arbetet är disponerat i sex kapitel. I det första kapitlet har en inledande bakgrund till studien 

givits. Där har även studiens syfte och frågeställningar, disposition, avgränsningar samt 

databassökning presenterats. I det andra kapitlet presenteras studiens bakgrund i fem olika 

avsnitt samt en sammanfattning. I det tredje kapitlet presenteras tidigare forskning, indelad i 

fyra avsnitt, med relevans för studien. Kapitlet avslutas med en sammanfattning. I det fjärde 

kapitlet beskrivs studiens teoretiska utgångspunkter, metodansats samt metod avseende 

genomförande, urvalsförfarande och hur empirin bearbetats och analyserats. Kapitel fem 

består av en presentation av studiens resultat, rubricerat utifrån studiens forskningsfrågor och 

med en avslutande sammanfattning. Slutligen, kapitel sex innehåller metod- och 

resultatdiskussion samt förslag till vidare forskning.  

 

Avgränsningar  
Vi har avgränsat vår studie till att gälla SO-undervisning i årskurs fyra. Denna avgränsning 

beror på att elever i årskurs fyra kan få svårigheter att läsa och förstå ämnesstoff, då det ökar i 

mängd samt språkligt skiljer sig från mellanstadieelevers vardagsspråk, på så sätt att det blir 
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allt mer abstrakt och informationstätt. Vidare har vi valt att fokusera på SO-lärarnas 

undervisning och inte på elevernas prestationer, då vi vill se hur specialläraren i sin 

förebyggande och handledande profession kan stötta ämneslärare i att utforma goda, 

inkluderande lärmiljöer.   

 

Databassökning 
Vi använde i vår litteratursökning det som Lotte Rienecker och Peter Stray Jorgrensen (2014) 

benämner som systematisk metod samt kedjesökning. Vi gjorde den systematiska sökningen i 

Libris och Summon via Örebro Universitetsbiblioteks hemsida. De sökord vi använde är 

dialogic teaching, literacy, scaffolding language, the curriculum circle, inkludering, 

interaktion, läs- och skrivundervisning, SO-undervisning, speciallärare, specialpedagogik, 

specialpedagogiska perspektiv, språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, språkutvecklande 

arbetssätt, ämnesspråkande. Vi har tillämpat följande inklusions- och exklusionskriterier: 

vetenskapligt granskad text innehållande abstract, material publicerat under de senaste 10 

åren, text skriven på svenska eller engelska, fulltextversion som finns fritt tillgänglig online. 

På sökorden dialogic teaching, literacy, scaffolding language, interaktion, läs- och 

skrivundervisning, specialpedagogik och specialpedagogiska perspektiv fann vi Muhonens et 

al. (2016), Lyles (2008), Franks (2009), Kayi-Aydars (2013), Alatalos (2011), Tjernbergs 

(2013), Gerrbos (2012), Sundqvists (2012), Tjernbergs (2011) samt Groths (2007) forskning. 

På sökorden the curriculum circle, språkutvecklande arbetssätt, språk- och 

kunskapsutvecklande arbetssätt samt ämnesspråkande fann vi inga avhandlingar. Tidigare 

forskning kring SO-undervisning behandlar ämnesinnehållet, vilket inte är av intresse för oss 

då vi undersöker ämnesspråkande i SO-undervisning. Vid sökningar på inkludering fann vi 

inga avhandlingar som behandlade inkluderande ämnesundervisning, vilket vi undersöker. På 

sökordet speciallärare fann vi tidigare forskning om specialpedagoger samt om 

speciallärarens och specialpedagogens skilda yrkesroller, vilket inte överensstämmer med 

syftet i vår undersökning. Vi har även använt kedjesökning utifrån referenslistor i 

studentarbeten och vetenskapliga artiklar.   
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Bakgrund 
Det första avsnittet redogör för utvalda delar i Lgr11 (Skolverket, 2015) som reglerar 

språkets roll i undervisningen. Detta då vi valt ett sociokulturellt perspektiv som 

utgångspunkt för vår studie. Avsnitt två skildrar den förebyggande yrkesroll speciallärare 

har i arbetet med att stötta lärare i att skapa en inkluderande ordinarie undervisning. 

Avsnittet utgår från det specialpedagogiska relationella perspektivet samt det ansvar Lgr11 

ålägger skolan gällande elever i behov av särskilt stöd. Det tredje avsnittet beskriver 

dialogisk undervisning med utgångspunkt i Olga Dysthes (1996) redogörelse för det 

flerstämmiga klassrummet. I det fjärde avsnittet kopplas tankar om ämnesspråkande samt 

läs- och skrivutveckling samman med betingelser för SO-undervisning och de svårigheter 

som kan uppstå för elever i mötet med skolans språk- och textmiljöer i årskurs fyra. Det 

femte och sista avsnittet behandlar begreppet scaffolding som ett uttryckför det stöd som ges 

den lärande i interaktion inom ramen för den proximala utvecklingszonen. Scaffolding är ett 

centralt begrepp i det sociokulturella perspektivet liksom i dialogisk undervisning och ett 

språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Sammantaget tecknas i det här kapitlet en 

bakgrund till hur lärare enskilt och under handledning av speciallärare, kan arbeta med 

ämnesspråkande i den ordinarie SO-undervisningen för att motverka de svårigheter som kan 

uppstå för elever i mötet med SO-ämnenas språk- och textmiljöer i årskurs fyra.  

 

Styrdokument  
I det följande kommer vi att redogöra för delar av skolans läro- och kursplaner (Skolverket, 

2015) som reglerar språkets roll i undervisningen.  

 

I grundskolans läroplan, Lgr11 (Skolverket 2015), står att läsa att undervisningen i den 

svenska grundskolan ska ske under lärares ledning, vara strukturerad, likvärdig och främja 

fortsatt lärande och kunskapsutveckling utifrån elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, 

språk och kunskaper. Synen på språk och lärande i Lgr11 genomsyras av det sociokulturella 

perspektivet på så sätt att språk, lärande och identitetsutveckling anses vara nära förknippade. 

I kursplanens kommentar till syftet i ämnet svenska i Lgr11 (Skolverket, 2015) uttrycks att 

språk utvecklas i samspel med andra, är behjälpligt i människans identitetsutveckling samt 

möjliggör mellanmänsklig gemenskap. Enligt Lgr11 ska eleverna kunna använda det svenska 
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språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt samt ges möjlighet att utveckla sin 

kommunikationsförmåga och tilltro till sin språkliga förmåga genom att ofta få samtala, läsa 

och skriva. Centrala ämnesord- och begrepp samt elevers förmåga att föra resonemang om 

företeelser, sammanhang, ord och begrepp ingår i kursplanerna och kunskapskraven för de 

samhällsorienterade ämnena i årskurs 4-6 i Lgr11. Detta innebär att det är alla lärares ansvar 

att undervisa i sitt ämnes språk, för att elevernas språk- och kunskapsutveckling ska ske 

parallellt.  

  

Speciallärarrollen i ordinarie undervisning  
Studien utgår från ett specialpedagogiskt relationellt perspektiv vilket, enligt Ann Ahlberg 

(2013), innebär en hållning där elevers skolsvårigheter anses uppstå i mötet med lärmiljön. I 

Lgr11 (Skolverket, 2015) anges att alla som arbetar i skolan har ett särskilt ansvar för de 

elever som av olika anledningar har svårt att nå utbildningsmålen. I speciallärares uppdrag 

ingår att stödja och hjälpa lärare i arbetet med elever i skolsvårigheter. En huvuduppgift är att 

vara kvalificerad samtalspartner och rådgivare i pedagogiska frågor och därmed verka på 

gruppnivå för en undervisning som främjar alla elevers delaktighet i den ordinarie 

undervisningen. I det följande belyser vi fördelar med samverkan mellan speciallärare och 

lärare i syfte att skapa goda betingelser för en inkluderande undervisning.  

   

Louise Bjar och Astrid Frylmark (2009) anser att specialundervisning ska ingå som en del i 

den ordinarie undervisningen, då de funnit att klasskamrater kan fungera som positiva 

förebilder för varandra samt att lärarnas tilltro till elevernas förmåga tenderar att bli mer 

positiv i inkluderande sammanhang. Ahlberg (2013) förespråkar också inkludering när hon 

skriver att klassrumssituationen är en mångdimensionell arena, vilket innebär att läraren ska 

stödja både gruppen och den enskilde eleven inom ramen för den ordinarie undervisningen. 

Specialläraren kan, enligt henne, utgöra en samarbetspartner till läraren i en inkluderande 

undervisning. Ett samarbete speciallärare och lärare emellan kan leda till reflektion kring 

arbetssätt och undervisningens organisation samt till ett gemensamt ansvarstagande för elever 

i behov av särskilt stöd. Också nu rådande styrdokument (Skolverket, 2015) föreskriver 

inkluderande undervisning.  
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Dialogisk undervisning  
Studiens teoretiska utgångspunkt utgörs av det sociokulturella perspektivet och det 

specialpedagogiska relationella perspektivet inom vilka språkande och lärande anses 

förutsätta varandra och ske i interaktion i en social kontext. Ett klassiskt exempel på dessa 

perspektiv är Dysthes (1996) bok Det flerstämmiga klassrummet, i vilken dialogisk 

undervisning och betydelsen av interaktion för elevers lärande skrivs fram. Nedan redogörs 

först för Dysthes centrala tankar och teorier kring dialogisk undervisning och sedan för 

samtalsmönstret IRF/IRE. Avslutningsvis dras en parallell till språk- och 

kunskapsutvecklande arbetssätt.  

  

Det flerstämmiga klassrummet karaktäriseras enligt Dysthe (1996) av interaktion där lärare 

och elever i dialogen lyssnar på och tillvaratar varandras åsikter. För att involvera eleverna i 

dialogen samt få dem att vilja och våga uttrycka sig omkring ämnesstoffet, använder sig 

läraren av öppna och autentiska frågor samt behandlar elevsvaren utan värdering. De öppna 

frågorna avser även att utmana elevernas uppfattningar och tänkande samt få dem att relatera 

nytt undervisningsstoff till sin förförståelse, för att erhålla en djupare kunskap.  

  

I motsats till det dialogiska klassrummet framställer Dysthe (1996) det monologiska 

klassrummet, vars undervisning karaktäriseras av lärardominerad envägskommunikation. I 

avsaknad av dialog anknyts inte undervisningsstoffet till elevernas förförståelse och en 

gemensam referensram skapas inte. Läraren använder sig av slutna frågor med givna svar 

samt värderar elevsvar, vilket får till följd att få elever vill svara och elevsvaren blir 

kortfattade. Samtalsmönstret med slutna kontrollfrågor, korta elevsvar och 

återkoppling/värdering av elevsvar, som förekommer i den monologiska 

undervisningsformen, benämns enligt Pauline Gibbons (2009) vanligen IRF/IRE. Gibbons 

menar att det dominerande samtalsmönstret i svenska klassrum är IRF/IRE, men förespråkar 

en utveckling mot en mer dialogisk undervisning med inslag av både smågrupps- och 

helklassdiskussioner. Detsamma gör Maria Bjerregaard och Björn Kindenberg (2015) när de 

skriver att en mer dialogisk undervisning med muntligt aktiva elever kan åstadkommas 

genom ett ökat antal öppna frågor och en arbetsgång med smågruppsdiskussioner innan 

helklassdiskussioner tar vid. Dock menar Sahlström (2011) att lärare utifrån sin kunskap om 

elevers olika förkunskaper och förmågor bör göra medvetna par- och 
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gruppsammansättningar, då elevers möjlighet till lärande är beroende av vem eller vilka de 

sitter bredvid eller samarbetar med. 

 

En dialogisk undervisning så som Dysthe (1996) förespråkar är enligt Hajer och Meestringa 

(2014) kompatibel med ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, då den ger många 

möjligheter till interaktion med tillgång till språklig stöttning och kontextrikedom. I dialogen 

menar de att elevernas förförståelse tillvaratas samt att den nya kunskapen knyts till den 

gamla, vilket resulterar i att undervisningsstoffet får en rikare innebörd för eleverna.  

 

Vardagsspråk, skolspråk och ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt 
Avståndet mellan elevernas vardagsspråk och skolspråket samt vikten av att undervisa i 

begreppsförståelse och lässtrategier har uppmärksammats av flera olika författare de senaste 

åren. I detta avsnitt diskuteras inledningsvis att elever kommer olika rustade för att möta 

skolans språk, då språk utvecklas olika beroende på de sociala kontexter elever ingår i. 

Därefter kommer vi att beskriva vad som menas med vardagsspråk respektive skol- eller 

ämnesspråk, följt av ett resonemang runt vilka konsekvenser dessa skillnader får för elever 

och lärare i undervisningen. Slutligen nämns hur språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt 

kan användas för att undervisa elever i ämnesspråkande.  

 

Barn kommer olika rustade inför skolans undervisning, vilket enligt både Gun Hägerfelth 

(2011) och Axelsson (2009) får innebörden att lärare ställs inför en stor utmaning i att 

tillvarata alla elevers lärandepotential. Hägerfelth (2011) härrör det faktum att barns språk kan 

se olika ut, till Lev Vygotskijs (1978) tankar om att språk växer fram och utvecklas i de 

sociala sammanhang och kommunikationssituationer en individ ingår. I likhet med Hägerfelth 

(2011) och Axelsson (2009) menar även Caroline Liberg, Åsa af Geijerstam och Jenny 

Wiksten Folkeryd (2010) att mötet med skolspråk kan bli problematiskt för många barn, dels 

beroende på deras tidigare erfarenheter och de sociokulturella miljöer de kommit i kontakt 

med, dels beroende på hur skolspråk skiljer sig från vardagsspråk.  
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Alla elever behöver få undervisning i skolspråk eftersom det skiljer sig från vardagsspråket. 

Liberg et al. (2010) karaktäriserar vardagsspråk som muntligt, dialogiskt, spontant, konkret 

och situationsberoende till skillnad från skolspråk som är skriftligt, monologiskt, planerat, 

abstrakt och situationsoberoende. Skolspråk består, enligt Hägerfelth (2011), dessutom av för 

varje skolämne ämnesspecifika ord samt av så kallade allmänakademiska ord. Bjerregaard 

och Kindenberg (2015) beskriver allmänakademiska ord som formella samt vanligare 

förekommande i skrift än i tal. Axelsson (2009) liksom Liberg et al. (2010) anser att det för 

alla elever krävs explicit undervisning för att lära sig skilja mellan vardags- och skolspråk. 

Denna syn delas även av företrädare för genrepedagogiken, som exempelvis Gibbons (2009) 

och Britt Johansson och Anniqa Sandell Ring (2015), inom vilken skolans texter delas in i 

olika genrer med genretypiska drag som elever anses behöva explicit undervisning i för att 

språk- och kunskapsutveckling ska ske parallellt. Enligt Hägerfelth (2011) samt Bjerregaard 

och Kindenberg (2015) undervisar lärare vanligen om ämnesspecifika ord men inte om 

allmänakademiska ord och sällan förekommande eller annorlunda använda vardagliga ord, 

vilka eleverna förutsätts förstå och behärska. Hägerfelth (2011) skriver att många lärare 

saknar tillräckliga kunskaper om språkets roll i skolämnet och anser att eleverna, utöver 

förklaringar av ämnesspecifika ord, även behöver få explicit undervisning om ämnesspråkliga 

textmönster och språkliga konstruktioner.  

  

Som nämns i studiens inledning, sker en textchock i årskurs fyra, då texterna blir markant 

längre, kompaktare och mer ämnesspråkliga till sin karaktär (Liberg, 2006). Bruce (2014) 

skriver att i takt med elevernas stigande ålder, förflyttas lärarens fokus från stöd och tolerans 

till ämneskunskaperna och eleverna förväntas behärska läsning och skrivning som verktyg för 

lärande. I samband med detta ändrade fokus menar Reichenberg (2006) att skolan har svårt att 

fånga upp de elever som är goda avkodare men har svag läsförståelse. Då de tekniska inslagen 

och skolämnenas abstraktionsgrad ökar i de högre årskurserna, blir förmågan att behärska 

skolans kunskapsbaserade språk och kunna tänka och uttrycka sig mer abstrakt allt viktigare, 

anser Johansson och Sandell Ring (2015). De skriver att lärare i årskurs tre och fyra i alla 

skolämnen behöver undervisa i reflekterande läsning och textbearbetning i faktatexter, för att 

elevernas läs- och skrivutveckling ska fortgå. Åsa Alberyd Öfors (2014) framhåller att många 

elever, som ett resultat av utebliven gemensam läsning och reflektion utifrån faktatexter i 

senare årskurser, inte vet hur de ska utläsa information mellan raderna i faktatexter. Lars 

Brink (2009) anser att ämnesläraren har ett expertuppdrag i att påvisa för eleverna sitt ämnes 
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specifika språk-krav i både läsande och skrift, då de strategier eleverna lär sig i 

svenskundervisningen inte alltid är tillräckliga i andra skolämnen. Enligt Brinks uppfattning 

saknas ett medvetet arbete med skrivprocessen och att skriva för att skapa förståelse för 

ämnesstoffet i ämnesundervisningen.  

 

Mot bakgrund av dessa svårigheter för elever i mötet med skolspråket förespråkar flera 

författare, däribland Axelsson (2009), Gibbons (2009), Johansson och Sandell Ring (2015) , 

Liberg et al. (2010) och Lindö (2009), användandet av genrepedagogik eller språk- och 

kunskapsutvecklande arbetssätt, som via stegvis och explicit undervisning stöttar elevernas 

utveckling av vardagsspråket och tillvarata deras förkunskaper samtidigt som eleverna ges 

tillgång till skolans språk, texter och kunskap. Gibbons (2009), liksom Hajer och Meestringa 

(2014), framhåller därför att språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt är gynnsamt för alla 

elever, oavsett språklig eller kulturell bakgrund.  

 

I Bjerregaards och Kindenbergs (2015) bok beskrivs hur en språkutvecklande SO-

undervisning kan bedrivas. De framhåller vikten av att ord lärs in i ett sammanhang, av att 

utgå ifrån vardagsspråk och elevers förförståelse. Vidare råder de SO-läraren att introducera 

en ämnestext på vardagsspråk, stanna upp och förklara svåra ord under högläsning, träna 

eleverna i att läsa en text för olika syften samt i att förutspå ords betydelse. Efter läsningen 

anser Bjerregaard och Kindenberg att läraren bör visa eleverna hur innehållet kan bearbetas, 

resoneras om, sättas i ett sammanhang och kopplas till egna erfarenheter så att ny kunskap 

bildas.  

 

Gibbons (2009) förespråkar cirkelmodellen0F

1 som ett sätt att undervisa språk- och 

kunskapsutvecklande. Hon skriver att cirkelmodellen erbjuder eleverna delaktighet i 

strukturerad lärarledd undervisning. De fyra faserna i cirkelmodellen inrymmer både 

helklassundervisning samt grupp-, par- och enskilt arbete och kan enligt Gibbons fungera som 

ram för ett temaarbete, då den är tidskrävande men samtidigt ger eleverna möjlighet att 

tillägna sig både språk- och ämneskunskaper. 

                                                           
1 Se bilaga 3  
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Scaffolding   
I det sociokulturella perspektivet liksom i dialogisk undervisning och ett språk- och 

kunskapsutvecklande arbetssätt är scaffolding ett centralt begrepp. Scaffolding översätts 

med ordet byggnadsställning och används synonymt med begreppet stöttning. Vi använder 

fortsättningsvis begreppet scaffolding som uttryck för det stöd som avses i den proximala 

utvecklingszonen. 

 

I undervisningssammanhang menar Barbro Westlund (2009) att lärarens modeller för 

exempelvis problemlösning, arbetsrutiner eller instruktioner är vanliga former av scaffolding. 

Bjerregaard och Kindenberg (2015) förklarar scaffolding som en tillfällig och framåtsyftande 

hjälp med fokus på strategier som visar hur eleverna ska göra. Elever kan ge scaffolding till 

varandra genom att synliggöra tankeprocesser i exempelvis problemlösning, 

sammanfattningar och analyser, menar Bjerregaard och Kindenberg.  

 

Johansson och Sandell Ring (2015) anser att scaffolding utmanar eleverna att gå framåt både 

kunskapsmässigt och språkligt, då den möjliggör arbete på en högre kognitiv nivå än vad 

eleverna annars skulle ha klarat. Gibbons (2009) skriver att scaffolding möjliggör för läraren 

att upprätthålla höga förväntningar på eleverna samt att undvika behovet av anpassat material. 

Språkligt sett framhåller Gibbons att scaffolding innebär att lärarens tal och text ligger 

snäppet över elevernas språkliga nivå. Hajer och Meestringa (2014) liksom Bjerregaard och 

Kindenberg (2015) menar att läraren försämrar elevernas möjligheter till lärande genom att 

förenkla undervisningen eller sänka de språkliga kraven, då detta vanligen leder till 

reproduktion av fakta snarare än att eleverna utvecklar sin förmåga att analysera och resonera. 

De är överens med Pauline Gibbons (2010) samt Johansson och Sandell Ring (2015) om att 

en hög kognitiv nivå i kombination med scaffolding och upprätthållen interaktion gynnar 

elevernas lärande. Gibbons (2010) anser även att en kognitivt krävande undervisning i 

kombination med scaffolding minskar de klyftor elever emellan som orsakas av skiftande 

bakgrund.  
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Sammanfattning av bakgrund  
Sammanfattningsvis ger bakgrundskapitlet en bild av hur lärare kan arbeta med 

ämnesspråkande för att skapa en inkluderad SO-undervisning. Bakgrundskapitlet nämner 

också hur speciallärare i sin handledande profession kan utgöra ett stöd för lärare i arbetet 

med att utforma en god undervisning. 

 

Synen på språk och lärande i Lgr11 genomsyras av det sociokulturella perspektivet där 

språk, lärande och identitetsutveckling anses vara nära förknippade. Axelsson (2009), Liberg 

et al. (2010) och Hägerfelth (2011) skriver att mötet med skolspråk kan bli problematiskt för 

elever beroende på sociokulturell bakgrund samt på att skolspråk är mer abstrakt och innehar 

ett ordval som skiljer sig från elevers vardagsspråk. Gibbons (2009), Axelsson (2009), 

Liberg et al. (2010) samt Johansson och Sandell Ring (2015) uttrycker att alla elever 

behöver explicit undervisning i skolspråk, vilket Hägerfelth (2011) menar att många lärare 

saknar kunskap för att genomföra. Alberyd Öfors (2014) framhåller att många elever i högre 

årskurser, som en konsekvens av utebliven undervisning i lässtrategier för faktatexter, 

saknar förmåga att läsa mellan raderna i desamma. Att undervisa språk- och 

kunskapsutvecklande är ett sätt att via explicit undervisning stötta alla elevers utveckling av 

vardagsspråket och tillvarata deras förkunskaper, samtidigt som de får tillgång till skolans 

språk, texter och kunskap (se exempelvis Gibbons, 2009; Liberg et al., 2010; Johansson och 

Sandell Ring, 2015). 

 

Scaffolding är ett verktyg för läraren i ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. 

Bjerregaard och Kindenberg (2015) förklarar scaffolding som lärarens tillfälliga och 

framåtsyftande hjälp till eleverna i form av strategier för tänkande och handling i olika 

undervisningssituationer. Flera författare (se exempelvis Gibbons, 2009; Hajer och 

Meestringa, 2014) menar att scaffolding i kombination med en hög kognitiv nivå och 

upprätthållen interaktion gynnar elevers lärande. 

 

Dysthes (1996) beskrivning av det flerstämmiga klassrummet ger uttryck för betydelsen av 

interaktion i undervisningssammanhang, där ömsesidig respekt lärare och elever emellan 

samt lärarens öppna frågor är utmärkande drag. Som en motpol till dialogisk undervisning 
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nämner Dysthe samtalsmönstret IRF/IRE, vilket utmärks av lärarens slutna kontrollfrågor 

och värdering av elevsvaren. En dialogisk undervisning är enligt Hajer och Meestringa 

(2014) kompatibel med ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt då många möjligheter 

till språklig stöttning ges i interaktionen.  

 

I det specialpedagogiska relationella perspektivet anses elevers skolsvårigheter uppstå i mötet 

med lärmiljön och intentionen i Lgr11 (Skolverket, 2015) är att specialundervisning ska ingå 

som en del i den ordinarie undervisningen. Ett av speciallärares uppdrag är att verka stödjande 

för lärare i arbetet med elever i skolsvårigheter. Ahlberg (2013) anser att samarbete lärare och 

speciallärare emellan kan leda till reflektion kring den undervisning som bedrivs samt till att 

elever i behov av särskilt stöd ses som skolans gemensamma ansvar. 

 

 

Tidigare forskning  

Centrala begrepp i den forskning vi presenterar i detta kapitel är interaktion, stöttning, kontext 

och inkludering, vilka är i analogi med det sociokulturella perspektivet samt det 

specialpedagogiska relationella perspektivet som vår studie utgår från. Kapitlets inledande 

avsnitt behandlar ämnesspråkande och läsförståelse. Avsnitt två redogör för 

framgångsfaktorer för god undervisning, då vi vill visa på hur en inkluderande och stöttande 

lärmiljö kan anordnas. I avsnitt tre framställs forskning om dialogisk undervisning. Det fjärde 

och avslutande avsnittet redogör för hur specialläraren, i sin handledande yrkesroll, kan bidra 

till att skapa en inkluderande undervisning. Sammantaget redogörs i det här kapitlet för vikten 

av att arbeta med elevers läsutveckling i ämnesspråkande samt för hur en stöttande och 

inkluderande lärmiljö kan skapas i samarbete mellan lärare och specialläraren som 

handledare.  

 

Ämnesspråkande och läsförståelse 
Anna Maria Hipkiss (2014) har i en sociokulturell studie gjort etnografiskt inspirerade 

observationer i ämnena hem- och konsumentkunskap, kemi och biologi i årskurs åtta och nio 

i två olika svenska grundskolor. Syftet var att undersöka hur semiotiska resurser samverkar i 
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meningserbjudanden i nämnda ämnen. Inledningsvis avsåg Hipkiss att göra undersökningen 

ur ett andraspråksperspektiv, men hon fann att det inte går att ta förgivet att elever lär sig 

ämnesspråk enbart genom att se det i text, varför hon ändrade undersökningens inriktning till 

att gälla alla elever. Hipkiss studie visar att vardagsspråk dominerar i undervisningen och att 

eleverna endast kommer i kontakt med ämnesspecifikt språk genom läroboken och det som 

skrivs på tavlan. Lärarna förklarade begrepp men återkom inte till desamma i den fortsatta 

kommunikationen. Lärobokstexterna bearbetades inte heller tillsammans med eleverna. 

Hipkiss kritiserar att eleverna på egen hand förväntas ta till sig ämnesspråket och uttrycker 

att lärare behöver använda sig av ämnesspråk i sin kommunikation med eleverna. Hon drar 

slutsatsen att lärares medvetenhet om olika ämnesspråkliga register behöver öka och att de 

bör utveckla metoder så att elever får möjlighet att använda sig av ämnesspecifikt språk i 

undervisningen.  

 

Även Reichenberg (2000) lyfter fram de svårigheter som föreligger för elever att förstå 

lärobokstexter i SO-ämnen. Reichenberg har i sin kvantitativa läsundersökning studerat och 

manipulerat olika lärobokstexter i ämnena historia och samhällskunskap med fokus på 

kausalitet och röst samt givit eleverna läsförståelsefrågor. Hennes syfte var att se vilka texter 

som är särskilt gynnsamma för läsförståelsen hos första- och andraspråksläsare i årskurs sju. 

Reichenberg fann att lärobokstexter i historia och samhällskunskap är svåra för många 

elever att förstå dels beroende på hur de är skrivna, dels beroende på elevers bristande 

läsförståelse och oförmåga att inferera. Reichenberg menar att läsning i exempelvis SO-

ämnen ställer andra krav på elevers läsförmåga än vad läsning av skönlitteratur gör. Av 

denna anledning anser Reichenberg att alla lärare ska undervisa i lässtrategier i sitt ämne. 

Hon upptäckte också att kombinationsfrågor var svåra för eleverna att besvara, då de 

fastnade på enstaka ord istället för att dra nytta av sammanhanget, varför hon anser att 

undervisning i att besvara olika slags frågor behövs. 

 

En annan forskare som lyfter fram betydelsen av undervisning i läsförståelse är Tarja Alatalo 

(2011). Hon har gjort en intervju- och enkätstudie inklusive kunskapstest för lärare som 

arbetar i grundskolans årskurs 1-3. Studien fokuserar lärares möjligheter och svårigheter att 

bedriva skicklig läs- och skrivundervisning. Alatalos undersökning visar att många lärare 

känner sig otillräckliga, då lärarutbildningen inte gav tillräckliga kunskaper i läs- och 
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skrivundervisning. Lärarna säger sig undervisa i avkodning i årskurs ett och två. Därefter fann 

Alatalo att läsning i hög grad används som metod för att träna på läsning både gällande 

avkodning och förståelse, då lärarna inte är insatta i teorier om hur läsförståelse och läsflyt 

kan utvecklas. Studien visar att lärarna anser att högläsning utvecklar elevernas läs- och 

ordförståelse. Denna syn på läsning menar Alatalo innebär att eleverna inte får den 

systematiska läsundervisning som alla elever behöver för att utvecklas till goda läsare.  

  

Framgångsfaktorer för god undervisning  
I en sociokulturell studie har Langer (2001) i ett antal amerikanska skolor undersökt vad som 

gör att elever i vissa skolor lyckas bättre än vad elever i demografiskt jämförbara skolor gör. 

Hon kunde utifrån studiens resultat konstatera sex faktorer som tillsammans utgjorde en 

stödjande miljö i de skolor där eleverna lyckades bättre. Dessa sex faktorer är att ämnesstoffet 

kopplas till elevernas förförståelse, att faktakunskaper relateras till en helhetsförståelse i väl 

strukturerade undervisningssammanhang, att läraren undervisar i det som sedan bedöms, att 

eleverna explicit undervisas i metakognitiva strategier för tänkande och planering av 

undervisningsstoffet, att läraren bygger vidare på och utvecklar elevernas förståelse samt att 

klassrummet är organiserat för samarbete. Samtliga dessa faktorer utgjorde, tillsammans med 

en tro på alla elevers förmåga till lärande och betydelsen av lärarens kompetens, en stödjande 

lärmiljö i de mest framgångsrika skolorna. Langer kunde också konstatera att elevernas 

upplevelse av en god lärmiljö i ordinarie klassrum är det mest effektiva för ökade elevresultat, 

varför en inkluderande undervisning bör eftersträvas. 

 

Liknande framgångsfaktorer för en stödjande lärmiljö som Langer (2001) lyfter fram, finner 

också Tjernberg (2013) i en avhandling om läs- och skrivutveckling, som bygger på 

deltagande klassrumsobservationer i fyra olika klasser. För att elever ska lyckas i sitt läs- och 

skrivlärande menar Tjernberg att lärarens tilltro till elevernas förmåga är central, liksom ett 

tillåtande klassrumsklimat där alla känner sig delaktiga samt där samtalande, läsande och 

skrivande sker i interaktiva, meningsfulla sammanhang. I en tidigare etnografisk studie har 

Catharina Tjernberg (2011) visat att en strukturerad läs- och skrivundervisning med balans 

mellan kollektivt lärande och lärarledda klassrumsaktiviteter, där elevers olikheter får komma 

till uttryck, inverkar positivt på elevernas läs- och skrivutveckling. Till skillnad från Hipkiss 
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(2014) fann Tjernberg (2011) att eleverna i gemensamma genomgångar fick höra det 

ämnesspecifika språket samt fick nya ord och begrepp förklarade för sig. Andra centrala 

faktorer, som Tjernberg fann i studien från 2011, är att lärare i sin undervisning utmanar 

eleverna, använder sig av autentiska och öppna frågor samt textsamtal i vilka eleverna ges 

möjlighet att lära sig en struktur för att anknyta text till egna erfarenheter. I likhet med Langer 

(2001) framhäver Tjernberg (2013) vikten av en inkluderande undervisning, då hon uttrycker 

lärande i ett socialt sammanhang, anpassat efter olika individers förutsättningar och behov, 

som en förebyggande specialpedagogisk insats. 

  

Elisabeth Frank (2009) lyfter ytterligare betydelsen av lärarens kompetens för utveckling av 

elevers läsförmåga. Med utgångspunkt i läsprovsresultat i Pearls 2001 samt enkätstudier med 

lärare, skolledare, elever och föräldrar som informanter, har Frank undersökt vilka 

förhållanden i skol - och klassrumskontext som är av betydelse för elevers läsförmåga. Franks 

slutsats är att lärarens kompetens är den otvetydigt mest betydelsefulla komponenten för 

främjande av god läsförmåga hos eleverna. Studien visar att en skicklig lärare förmår skapa 

goda relationer till elever och föräldrar, vilket genererar ett gott klassrumsklimat där lärande 

kan fokuseras.  

 

Att skapa en differentierad undervisning är ytterligare en faktor av vikt i att utforma en 

stöttande lärmiljö som främjar läs- och skrivlärande. De australiensiska forskarna Deborah 

Geoghegan, Shirley O’Neill och Shauna Petersen (2013) har skrivit en artikel baserad på en 

observations- och intervjustudie i australiensisk grundskola. De framhåller i artikeln att 

differentierad undervisning tillsammans med ett elevaktivt arbetssätt, tydliga lärandemål samt 

explicit läs- och skrivundervisning i form av modellering av metakognitiva strategier, är av 

betydelse för god läs- och skrivundervisning. I Geoghegans et al. artikel framkommer att 

lärarna skapade en stöttande lärmiljö dels genom att medvetet sätta samman elever i 

läsgrupper där de uppmuntrade elever att inta en stöttande roll, dels genom att forma 

klassrumsdiskussioner där eleverna gavs möjlighet att uttrycka åsikter, diskutera och fundera 

över sitt lärande.  
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Dialogisk undervisning  
En lyckad dialogisk undervisning innefattar tydliga lärandemål, att läraren använder sig av 

många olika strategier för måluppfyllelse samt avsiktligt ger eleverna stöttning i form av 

mönster för hur de kan fördjupa sina tankar och delta i dialog, visar Heli Muhonen, Helena 

Rasku-Puttonen, Eija Pakarinen, Anna-Maija Poikkeus och Marja-Kristiina Lerkkanen (2016) 

i en kvalitativ observationsundersökning genomförd i Finland. Muhonen et al. undersökte 

vilka typer av dialogiska undervisningsmönster som kan identifieras i de tidiga skolåren och 

hur lärare stöttar barns deltagande och gemensam förståelse genom dialogisk undervisning. 

Resultatet visar även att många frågor eller uppmaningar från läraren inte automatiskt leder 

till en hög delaktighet bland eleverna, utan för detta krävs att läraren aktivt lyssnar och visar 

intresse för elevernas idéer samt ställer öppna och autentiska frågor. Dessutom menar 

Muhonen et al. att konkreta exempel och personliga erfarenheter om ämnet ofta är 

nödvändiga för att elever ska kunna knyta an ny kunskap till tidigare erfarenheter.  

 

En likartad slutsats som Muhonen et al. (2016) framkommit med gällande elevers behov av 

undervisning i strategier för stöttning i dialogiska sammanhang, fann även Hayriye Kayi-

Aydar (2013) i en undersökning av universitetsstuderande i USA. De universitetsstuderande 

eleverna i studien hade inte utvecklat strategier för hur gruppmedlemmar kan inbjudas i 

konversation eller hur samarbete i att slutföra en uppgift kan gå till. Kayi-Aydar menar därför 

att en förutsättning för att eleverna ska kunna fungera som stödpersoner för varandra i par- 

och grupparbeten, är att läraren är närvarande och ger modeller för hur stöttning kan utföras 

samt uppmärksammar eleverna på de tillfällen de stöttar varandra tillfredsställande.  

 

I en artikel diskuterar och jämför Sue Lyle (2008) traditionell lärarcentrerad undervisning 

med dialogisk undervisning utifrån resultat från observationsstudier innefattande över 100 

klasser. Lyle konstaterar att den undersökta undervisningen domineras av samtalsstrukturen 

IRF, där läraren via kontrollfrågor vill försäkra sig om vilka kunskaper eleverna besitter. Lyle 

skriver att IRF-samtalsmönstret kan göras mer dialogiskt på så sätt att lärarna i sin 

återkoppling till eleverna använder elevsvaren för att förklara, exemplifiera eller motivera. 

Lyle, liksom även Muhonen et al. (2016), förespråkar ökad användning av dialogisk 

undervisning då denna undervisningsform skapar goda lärandemiljöer.  

 

http://www.sciencedirect.com.db.ub.oru.se/science/article/pii/S0742051X16300075
http://www.sciencedirect.com.db.ub.oru.se/science/article/pii/S0742051X16300075
http://www.sciencedirect.com.db.ub.oru.se/science/article/pii/S0742051X16300075
http://www.sciencedirect.com.db.ub.oru.se/science/article/pii/S0742051X16300075
http://www.sciencedirect.com.db.ub.oru.se/science/article/pii/S0742051X16300075
http://www.sciencedirect.com.db.ub.oru.se/science/article/pii/S0742051X16300075
http://www.sciencedirect.com.db.ub.oru.se/science/article/pii/S0742051X16300075
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Speciallärarens yrkesroll i en inkluderande undervisning   
Hur elever uppfattar sitt specialpedagogiska stöd har Dennis Groth (2007) undersökt i en 

kvalitativ intervjustudie med speciallärare och elever i behov av särskilt stöd i årskurserna 5-

9. Enligt studiens resultat uppfattar eleverna sitt specialpedagogiska stöd som bra för lärandet 

men som bidragande till en känsla av avvikelse och utanförskap, eftersom specialpedagogiska 

insatser har en negativ klang och förknippas med skolmisslyckanden i svensk skola. Groth 

förespråkar därför att alla lärare utbildas i specialpedagogik i syfte att utveckla goda 

inkluderande lärmiljöer för alla elever.  

 

Ett sätt att uppnå inkluderande lärmiljöer, som Ingemar Gerrbo (2012) förespråkar, är att 

förflytta fokus från eleven till situationen genom att använda uttrycket situationella 

svårigheter istället för uttrycket elever i behov av särskilt stöd. Empirin i Gerrbos avhandling 

består av specialpedagogers, speciallärares, klasslärares och rektorers berättelser och ger en 

bild av att specialpedagogiska insatser fortfarande fokuserar enskilda individer, trots att 

åtgärder sätts in på både grupp- och organisationsnivå.  

 

Ytterligare ett sätt att utveckla inkluderande lärmiljöer, är att använda sig av 

specialpedagogisk handledning i form av det som Christel Sundqvist (2012) benämner 

samarbetande samtal. Sundqvist har gjort en enkätundersökning samt en kvalitativ 

intervjustudie med lärare och speciallärare i årskurs f-6 i Svenskfinland, vars syfte är att 

fördjupa kunskapen om hur specialpedagogisk handledning kan förstås och utvecklas. Av 

studien framgår att specialpedagogisk handledning i den finländska skolan utgör ett medel i 

att skapa mer inkluderande lärmiljöer samt minska klyftan mellan ordinarie undervisning och 

specialundervisning. Sundqvists resultat tyder på att elevfokus är självklart men att det är 

svårt för specialläraren att behandla klasslärarens undervisning i handledningssituationen. 

Däremot är ett kontextuellt fokus mer legitimt att inta och ses som en möjlighet för 

specialläraren och klassläraren att i ett samarbetande samtal tillvarata sina skilda kompetenser 

för att tillsammans åstadkomma förändring i riktning mot en mer inkluderande undervisning. 

Sundqvist menar slutligen att specialpedagogisk handledning i form av samarbetande samtal 

med fördel kan kombineras med att specialläraren vistas mera i klassen, för att på så sätt 

naturligt få inblick i lärmiljön och kunna ge mer adekvata råd. Att handledning är en central 

del av speciallärares respektive specialpedagogers profession är något som även framkommer 
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i Alatalos (2011) studie, där en stor del av lärarna uppger att de rådgör med skolans 

specialpedagogiska profession angående hur stöd till elever i läs-och skrivsvårigheter kan ges.  

 

Sammanfattning av tidigare forskning  
Lärare behöver använda sig av ämnesspråk i sin kommunikation med eleverna samt utveckla 

metoder för att ge eleverna möjlighet att använda sig av ämnesspecifikt språk i 

undervisningen, anser Hipkiss (2014). Reichenberg (2000) skriver om elevers bristande 

läsförståelse och oförmåga att inferera, vilket vållar dem svårigheter att förstå det komplexa 

språket i lärobokstexter i SO-ämnen. Alatalo (2011) framför att många lärare uppfattar det 

som svårt att bedriva läs- och skrivundervisning, då lärarutbildningen inte förberett dem för 

detta ändamål. Därmed anser hon att elever inte får den systematiska läsundervisning de 

behöver för att utvecklas till goda läsare. Reichenberg (2000) menar att alla lärare behöver 

undervisa i lässtrategier i sitt ämne, då textläsning i exempelvis SO-ämnen ställer andra krav 

på elevers läsförmåga än vad skönlitterär läsning gör.  

 

Inkluderande undervisning, där lärandet anpassas efter olika individers förutsättningar och 

behov i ett socialt sammanhang, är enligt Langer (2001) liksom Tjernberg (2013) viktigt i en 

stöttande lärmiljö. Groth (2007) skriver att en förutsättning för utvecklande av goda 

inkluderande lärandemiljöer, är att alla lärare utbildas i specialpedagogik. Langer (2001), 

Frank (2009), Tjernberg (2011, 2013) och Geoghegan et al. (2013) konstaterar vidare att 

lärarens kompetens och tilltro till elevernas förmåga att lära, en tydlig undervisningsstruktur 

samt explicit undervisning i metakognitiva strategier för tänkande, läsande och skrivande är 

framgångsfaktorer som skapar en stöttande lärmiljö för eleverna. Liknande faktorer anser 

Muhonen et al. (2016) vara utmärkande för en lyckad dialogisk undervisning. Dock visar Lyle 

(2008) att IRF-samtalsmönstret vanligen är dominerande i undervisning men att detta 

samtalsmönster kan göras mer dialogiskt genom att läraren i återkoppling till eleverna bygger 

vidare på elevsvaren. Det är inte det antal frågor som ställs utan kvaliteten i lärarens 

bemötande och frågor som är av vikt för elevers delaktighet i en dialogisk undervisning, 

skriver Muhonen et al. (2016).  
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Sundqvist (2012) förespråkar specialpedagogisk handledning i form av samarbetande samtal 

lärare och speciallärare emellan, för att åstadkomma förändringar som åsyftar inkluderande 

undervisning. Samarbetande samtal kan med fördel kombineras med att specialläraren vistas 

mera i klassen, för att på så sätt naturligt få inblick i lärmiljön, anser Sundqvist.  

 

Avslutningsvis är den forskning som presenterats i kapitlet av relevans för att visa hur 

specialläraren som handledare kan stötta SO-lärare i att skapa goda och inkluderande 

betingelser för mellanstadieelevers läs- och skrivutveckling i ämnesspråkandet. 

 

 

Metodologi 
Metodologiavsnittet beskriver studiens teoretiska utgångspunkt, forskningsansats samt metod 

för urval, insamling och tolkning av empiri. I kapitlet återfinns även en beskrivning av 

studiens skolor och klasser. 

 

Teoretisk utgångspunkt  
Det sociokulturella perspektivet samt det specialpedagogiska relationella perspektivet utgör 

teoretisk utgångspunkt i vår studie. De båda perspektiven speglas i den svenska skolans 

läroplan, Lgr11 (Skolverket 2015), samt är inkluderande i synen på lärande som ett 

kontextbundet skeende i social interaktion och med språket som verktyg. I det följande ämnar 

vi kortfattat beskriva det sociokulturella perspektivet utifrån Vygotskijs (1978) teorier om 

lärande för att därefter visa på dess aktualitet i dagens svenska skola. Slutligen redogör vi för 

det specialpedagogiska relationella perspektivet. 

 

Sociokulturellt perspektiv   
Vygotskij (1978) ansåg att människan lär och blir en del av en social gemenskap genom social 

interaktion, med språket som medierande redskap för både sitt agerande och sitt tänkande. 

Enligt Vygotskij sker lärande i människans proximala utvecklingszoon, vilken kan beskrivas 

som utrymmet mellan det individen klarar på egen hand och det individen klarar i samarbete 
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med en mer kompetent person. Begreppet scaffolding används som uttryck för det stöd en mer 

kompetent person ger den lärande i social interaktion i den proximala utvecklingszonen. En 

mer kompetent person ger scaffolding under den tid då appropriering av en viss färdighet 

pågår hos den lärande. Scaffolding kan sedan successivt avta i takt med att inläraren behärskar 

allt mer på egen hand. 

 

Roger Säljö (2011, 2015) är en bland många författare som redogör för Vygotskijs (1978) 

teorier och det sociokulturella perspektivet. Han anser att de sociokulturella uppfattningarna 

att mänsklig tanke- och språkutveckling förutsätter varandra samt uttrycket den proximala 

utvecklingszonen, blivit mycket betydande för vår tid, då de påvisar betydelsen av social 

interaktion för människans kompetens och lärande. Säljö (2015) framhåller att en av 

anledningarna till det sociokulturella perspektivets breda genomslag i skolvärlden, är att det är 

undervisningsnära och kan användas för att förstå hur barn tar till sig och använder 

erfarenheter i nya sammanhang. Säljö uppfattar Vygotskij (1978) som att barn är maximalt 

mottagliga för undervisning inom ramen för sin proximala utvecklingszon. Därför blir 

lärarens uppgift att, i samspel med barnet, konstatera dess nuvarande kunskap likväl som dess 

proximala utvecklingszon, för att kunna ge instruktioner som samtidigt grundar sig i det 

barnet kan och leder till vidare lärande.  

 

Specialpedagogiskt relationellt perspektiv 
En av de författare som skriver om det specialpedagogiska relationella perspektivet är 

Ahlberg (2013). Hon beskriver att skolsvårigheter i det specialpedagogiska relationella 

perspektivet anses uppstå i mötet mellan individen och lärmiljön. Skolsvårigheter förläggs 

inte till enskilda elever utan eleven anses vara i svårigheter som är en gemensam angelägenhet 

för skolans personal att avhjälpa. En vanlig åtgärd utgående från detta perspektiv, är att 

ompröva undervisningen så att elever erbjuds goda inkluderande lärmiljöer. De 

specialpedagogiska insatserna kopplas till den ordinarie undervisningen och de stödjande 

åtgärderna inriktas mot organisations-, grupp- och individnivå.  
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Metodansats  

I följande avsnitt presenteras bakgrunden till valet av den etnografiska metodansatsen samt 

vad en etnografisk studie innebär.  

 

Studiens syfte är att undersöka hur ämneslärare på mellanstadiet arbetar med ämnesspråkande 

i den ordinarie SO-undervisningen. Detta innebär att studiens fokus är inriktat på det 

ämnesspråkande, den scaffolding och den interaktion som sker i klassrummet. Då vi vill göra 

en praxisnära kvalitativ studie har en etnografiskt inspirerad metodansats använts. Birgitta 

Kullberg (2014) skriver att en etnografisk studie, så kallad fältstudie, bygger på att forskaren 

uppehåller sig på fältet under en längre tid och i olika situationer och sammanhang, i syfte att 

se bakom det uppenbart synliga så som de handlingar och det som sägs i klassrummet. En 

etnografisk forskare vill uppnå en fördjupad förståelse och tillåts visa öppenhet inför 

människors tankar och uppfattningar om omvärlden. Kullberg skriver vidare att empirin 

korrigeras naturligt i flödet av liknande händelser och situationer, eftersom forskaren 

kontinuerligt återkommer till fältet. Om resultaten av de olika händelserna blir desamma anser 

hon att forskaren kan lita på dess reliabilitet, varför den etnografiska studien kan sägas ha en 

inneboende tillförlitlighet. Liknande tankar har Martyn Denscombe (2009) när han uttrycker 

att den etnografiske forskaren vill undersöka livsvärldar och fenomen så som de naturligt 

förekommer. Han framhåller som några av etnografins fördelar dels att kontrast och 

jämförelse finns som naturligt inslag, dels det holistiska eftersträvandet som innebär att 

kontextuell hänsyn tas och skeenden ses i sin helhet.  

  

Kullberg (2014) menar att etnografi som forskningsansats är väl lämpad för studier av sociala 

och kulturella mönster, strukturer och processer i till exempel ett klassrum, där den 

etnografiske forskaren då deltar som observatör i olika aktiv grad. Den etnografiska 

forskarens närvaro möjliggör att olika slags information kan samlas in genom exempelvis 

samtal och intervjuer, vilket enligt Helene Elvstrand, Ronny Högberg och Henrik Nordvall 

(2015) bidrar till en fördjupad förståelse för det som undersöks. För att uppnå vårt syfte och 

besvara frågeställningarna, har vi använt oss av de etnografiska verktygen deltagande 

observationer och informella, semistrukturerade intervjuer i vårt datainsamlingsarbete. 

Elvstrand et al. (2015) liksom Kullberg (2014) hävdar att deltagande observation som metod 
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är karakteristisk för etnografiska studier och även kan innefatta tekniker som intervjuande, 

filmande och analyserande. 

 

Metod  
I följande kapitel beskrivs studiens tillvägagångssätt. Inledningsvis följer en presentation av 

studiens skolor och klasser. Därefter presenteras studiens genomförande och sedan redogörs 

för hur urvalet av informanter skett. I det fjärde avsnittet beskrivs datainsamlingsmetoder i 

form av deltagande observationer och informella, semistrukturerade intervjuer varpå 

analysmetoderna och studiens tillförlitlighet redogörs för. Slutligen beskrivs de 

forskningsetiska överväganden som gjorts.  

   

Presentation av studiens skolor och klasser  
För att ge läsaren kontext till vår studie, avser vi i det följande att först beskriva studiens två 

fjärdeklasser och de två olika skolorna. Därefter kommer vi att ge en kortfattad beskrivning av 

den SO-undervisning som bedrivs i de båda klasserna. För att särskilja de två olika skolorna 

och klasserna, kommer vi att benämna dessa för skola A och klass A respektive skola B och 

klass B. I syfte att avidentifiera och värna om de båda ämneslärarnas integritet, omnämns i vår 

studie läraren i skola A som Kim och läraren i skola B som Conni. Av samma skäl refererar vi 

till de båda lärarna som ”hen”.  

 

Skola A, klass A ligger i ett villaområde mitt i en mindre stad. Skolan är en f-5 skola med ca 

250 elever. Den aktuella klassen består av 20 elever, nio flickor och elva pojkar. Fem av 

eleverna har ett annat modersmål än svenska. I klassen finns en elev i behov av särskilt stöd 

samt en elev som läser efter särskolans läroplan. Två av eleverna bedöms i nuläget inte visa 

tillräckliga förmågor att kunna nå kunskapskraven i årskurs sex i svenska. Ämnesläraren i SO 

är även klassens klassföreståndare och har arbetat som lärare i cirka ett och ett halvt år. 

 

Skola B, klass B ligger i ett villaområde i utkanten av en större stad. Skolan är en f-6 skola 

med ca 450 elever. Skolans pedagogik utmärks av BFL, Bedömning för lärande och 

arbetssättet är även inspirerat av genrepedagogiken och språkutvecklande arbetssätt. 
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Ämnesläraren i SO är klassens klassföreståndare och har haft klassen sedan årskurs tre. Denna 

lärare är förstelärare med utvecklingsuppdrag på skolan samt utbildad montessorilärare. 

Klassen består av 26 elever, nio flickor och 17 pojkar. Sex av eleverna kom till klassen i 

årskurs fyra då tre klasser slogs samman till två men det har gått bra att bilda en ny stabil 

grupp. En av eleverna har föräldrar med utländsk bakgrund. I klassen finns en elev i behov av 

särskilt stöd. Sju av eleverna bedöms i nuläget inte visa tillräckliga förmågor för att kunna nå 

kunskapskraven i årskurs sex i svenska. I SO är det fem elever som i nuläget inte bedöms visa 

tillräckliga förmågor för att kunna nå kunskapskraven i årskurs sex i SO.  

 

Klass A arbetar under tiden för observationernas genomförande med Sveriges 

minoritetsbefolkningar. Det aktuella arbetsområdet vid tiden för observationerna i klass B är 

Vikingatiden och Asatron. I båda klasserna deltog samtliga elever vid observationstillfällena i 

den ordinarie undervisningen och läraren befann sig ensam i klassrummet tillsammans med 

eleverna. Vi som observatörer uppfattar att både Kim och Conni bedriver en strukturerad 

undervisning samt att det råder arbetsro och ett gott socialt klimat i båda klasserna.  

 

Då Conni är utbildad Montessorilärare, är det centralt för hen att eleverna får möjlighet att 

lära på olika sätt och med olika sinnen, så som exempelvis att få lyssna till eller läsa olika 

slags texter, titta på bilder och film, lyssna på musik, skapa eller göra teater. Exempelvis kan 

Conni inledningsvis i ett arbetsområde läsa en dikt eller text och låta eleverna förutspå vad 

arbetsområdet ska handla om. Det vid observationerna pågående arbetsområdet i klass B ska 

enligt Conni avslutas med grupparbete, där hen gör grupper utifrån elevernas val av 

redovisningsform, så som t.ex. att göra en dramatisering eller en PowerPoint-presentation.  

 

I det under observationerna pågående arbetsområdet i klass A har Kim valt att enbart utgå 

ifrån film och muntlig bearbetning av ämnesstoffet, i syfte att eleverna ska få träna på att 

diskutera i mindre grupper. Kim förklarar att hen skapat de mindre grupperna medvetet och 

valt att behålla samma gruppsammansättningar under en längre tid, för att skapa trygghet och 

goda förutsättningar för elevernas lärande. Kim berättar vidare att det är ett nytt arbetssätt för 

hen att utesluta tryckta läromedel i ett arbetsområde, vilket gjorts i syfte att anpassa 

undervisningen utifrån elevgruppens förutsättningar och behov.  
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Studiens genomförande   
En öppen forskarroll medför vanligen att etnografen behöver ta kontakt med en person som 

kan agera grindvakt. (Kullberg, 2014). I vår undersökning blev de aktuella skolornas rektorer 

våra grindvakter, som gav klartecken till att genomföra undersökningen på skolorna, i de 

avsedda klasserna. Därefter kontaktades de tilltänkta ämneslärarna personligen och gav oss 

tillträde till klassrummen för att observera dem i ämnesundervisningen samt samtyckte till att 

medverka i en intervju. Slutligen informerades eleverna om undersökningen och ett 

samtyckesbrev med information om undersökningens syfte och tänkta genomförande samt att 

allt medverkande är frivilligt och anonymt, skickades hem till vårdnadshavarna. Samtliga 

elever och vårdnadshavare i de båda klasserna tackade ja till att medverka i studien.  

 

Urval   
Vi har gjort ett subjektivt urval eftersom vi valt att genomföra undersökningen på för oss 

kända skolor samt hos lärare som skolorna anser bedriver en god SO-undervisning. Vid 

subjektiva urval skriver Denscombe (2009) att forskaren tillåts göra ett medvetet urval bland 

människor som forskaren har kännedom om och anser det som troligt att de kommer att ge för 

undersökningen värdefull data. Skola A valdes då ämnesläraren anses bedriva en kreativ och 

nytänkande undervisning med varierande arbetssätt som möjliggör interaktion lärare - elev 

samt elever emellan. Skola B valdes då arbetssättet är inspirerat av genrepedagogik och 

språkutvecklande arbetssätt. Vidare anser vi att vi gjort ett icke-sannolikhetsurval, vilket 

enligt Denscombe (2009) innebär att undersökningsgrupperna och informanterna inte är 

slumpmässigt utvalda och därför inte kan ses som ett representativt tvärsnitt av hela 

populationen.  

  

Datainsamlingsmetoder   

För att öka träffsäkerheten i vår empiri har vi i vårt datainsamlingsarbete använt oss av 

metodtriangulering i form av de etnografiska verktygen deltagande observationer och 

informella, semistrukturerade intervjuer. Under en period av två veckor genomförde vi, på 

överenskomna tider, fyra observationer på respektive skola. I följande text kommer vi först att 

beskriva metoden för våra observationer och därefter metoden för de två intervjuerna.  

  



26 

 

Deltagande observationer  
Denscombe (2009) beskriver tre olika nivåer av deltagande observation och menar, liksom 

Kullberg (2014), att den deltagande observatören kan vara delaktig i olika hög grad. Vi har i 

vår studie använt oss av Denscombes (2009) tredje nivå för deltagande observationer, 

deltagande som observatör, vilket innebär att forskarens roll är känd av samtliga. Vi har 

genomfört observationerna enskilt, på varsin skola. Våra observatörsroller utmärks av en lägre 

grad av delaktighet, vilket i vårt fall innebär att vi suttit längst bak och fört anteckningar utan 

att delta i lektionsarbetet. Kullberg (2014) skriver att etnografen som deltagande observatör 

inledningsvis bör ha ett brett fokus. Då vår studie är av mindre art avgränsade vi, med stöd i 

vårt syfte, våra observationer till att studera lärarens agerande samt klassrumsinteraktionen.  

 

För att säkerställa att vi i observationerna fokuserar på samma företeelser sammanställde vi 

observationspunkter, vilket Denscombe (2009) menar utgör en ökad garanti för likvärdiga 

observationer. Våra observationspunkter var hur lektionsstoffet introduceras/presenteras; hur 

begrepp och andra språkliga företeelser undervisas om; hur (för)förståelse tillvaratas och 

skapas; stöttning; interaktion/samtalsmönster.  

 

Enligt Cato R. Bjørndal (2005) finns det två olika sätt att registrera observationer på, ett 

strukturerat och ett ostrukturerat. I den strukturerade observationen förs anteckningar i ett 

observationsschema, medan stödord antecknas mer fritt under den ostrukturerade 

observationen. Vid varje observationstillfälle skrev vi, utifrån våra observationspunkter, 

löpande anteckningar av det som skedde i klassrummen. Vi anser därmed att vi använt oss av 

en blandning av strukturerat och ostrukturerat sätt för att registrera våra observationer. Efter 

varje observationstillfälle gick vi enskilt igenom våra anteckningar och sammanfattade dem 

skriftligt utifrån våra observationspunkter. Det är centralt att utarbeta en strategi för att snabbt 

kunna dokumentera sina observationer på ett bestående sätt, skriver Denscombe (2009). 

  

Intervjuer  
Enligt Kullberg (2014) planeras den etnografiska intervjun under undersökningsprocessens 

gång och både formell och informell intervju eller en blandning av dessa båda, används 

beroende på kontext. I vår undersökning har vi valt att göra personliga informella intervjuer 
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med SO-lärarna. Våra intervjuer är även vad Denscombe (2009) kallar för semistrukturerad 

intervju. Detta innebär att vi, när vi vid intervjutillfällena mötte informanterna, utgick från 

förberedda ämnen och frågor, men att vi i intervjuerna var öppna och följsamma inför nya 

infallsvinklar som samtalet gav. Både Denscombe (2009) och Kullberg (2014) förespråkar att 

intervjuaren är flexibel när det gäller intervjuämnenas ordningsföljd samt att låta den 

intervjuade utveckla sina idéer och tala mer utförligt om de ämnen intervjuaren tar upp.  

 

Vid intervjutillfällena kom vi tillsammans med informanterna överens om en lugn och ostörd 

plats att sitta på. Det är viktigt för informantens välbefinnande att få välja var intervjun ska 

äga rum anser Denscombe (2009). Vi valde att göra ljudupptagningar vid intervjuerna för att 

aktivt kunna delta i samtalet, något som Denscombe framhåller som en fördel. 

Ljudupptagningarna genomförd på ett hänsynsfullt sätt och påverkar inte intervjusituationen 

nämnvärt. Vid intervjun på skola A gjordes ljudupptagningen med videokamera och 

kompletterandes med stödanteckningar. För ljudupptagningen vid intervjun på skola B 

användes mobiltelefon. Valet av teknisk utrustning gjordes utifrån intervjuarnas förtrogenhet 

med dessa apparater. 

 

Vi har använt oss av öppna, autentiska intervjufrågor1F

2, vilket enligt Kullberg (2014) är 

karaktäristiskt för etnografiska intervjuer. Denscombe (2009) menar att öppna frågor får 

respondenten att slappna av och motverka den intervjuareffekt som innebär hur respondenten 

uppfattar intervjuaren påverkar tillit, relation och möjligheten att få mer utförliga svar på de 

ämnen och frågor som ställs under intervjun. Respondenterna delgavs inte intervjufrågorna i 

förväg, då vi var måna om att få autentiska svar.  

 

Analysmetod   
Efter varje observationstillfälle har vi individuellt reflekterat och sammanfattat våra 

anteckningar utifrån observationspunkterna. När samtliga observationer var genomförda 

inleddes en slutlig analys, då det tidigare analyserade materialet gemensamt gicks igenom, 

sorterades och kategoriserades utifrån observationspunkterna, kopplat till undersökningens 

                                                           
2 Se bilaga 4 
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båda frågeställningar. Enligt Kullberg (2014) är detta ett vanligt förfarande vid etnografiska 

studier. Hon beskriver förfarandet med att det under undersökningens gång sker en 

fortlöpande analys, vilket innebär att större delen av analysen i etnografiska studier görs 

kontinuerligt. I samband med den avslutande analysen fördjupas sedan den kontinuerliga 

analysen. Den fortlöpande och den avslutande analysen är tidsmässigt åtskilda men 

oskiljaktigt beroende av varandra. Analysarbetet pågår från den empiriska delens första dag 

tills den slutliga rapporten är färdigskriven. Elvstrand et al. (2015) instämmer med 

Kullberg(2014), när de skriver att kännetecknande för den etnografiska forskningen är att 

datainsamling och analys hänger ihop. De skriver vidare att tolkningen är en ofrånkomlig del 

av datainsamlingen, likväl som datainsamlingen utgör en grund för de slutgiltiga tolkningar 

och analyser som görs. 

 

På liknande sätt som beskrivs ovan har även analysarbetet av de inspelade intervjuerna 

genomförts. Samma vecka som intervjun genomfördes påbörjades även behandlingen av det 

inspelade och nedskrivna materialet. Från intervjun på skola A fanns stödanteckningar och 

analysarbetet påbörjades med att dessa lästes igenom. Därefter lyssnades ljudupptagningen 

igenom, vilket skedde som första moment på skola B, eftersom stödanteckningar inte fanns att 

tillgå. Efter att vi lyssnat igenom ljudupptagningen en gång, för att få en övergripande inblick, 

påbörjades arbetet med att transkribera intervjuerna. Det är enligt Steinar Kvale och Svend 

Brinkmann (2014) inte nödvändigt att transkribera allt. Hur mycket som transkriberas och i 

vilken form, beror på faktorer som materialets natur och syftet med undersökningen. Vi har 

fritt transkriberat ett urval av intervjustoffet genom att lyssna, skriva, pausa uppspelningen, 

lyssna och skriva om utifrån undersökningens syfte och med fokus i våra intervjufrågor. 

Inriktningen i våra transkriptioner är ämneslärarnas utsagor kring sin undervisning och våra 

egna kommentarer har helt utelämnats. Vårt tillvägagångssätt i transkriberingsarbetet innebär 

därför att de citat som förekommer i resultatdelen inte är ordagrant återgivna samt att ett visst 

informationsbortfall kan ha skett i och med de tolkningar vi gjort.  

 

Efter de enskilda analyserna, där vi letat samband och jämfört för att finna mönster i 

observationsanteckningar och transkriptioner inom varje skola, har ett gemensamt intensivt 

och fördjupat analysarbete av det insamlade materialet tagit vid. Vi sorterade in empirin i de 
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två kategorierna ämnesspråkande och stöttning, för att få en överblick utifrån våra 

frågeställningar.  

 

Vid analys av kvalitativa data är det, enligt Andreas Fejes och Robert Thornberg (2014), 

viktigt att forskaren är medveten om vilket förhållningssätt som intas kring användandet av 

förförståelse och teori vid analyserandet av data. Vi har valt att använda oss av vår 

förförståelse kring lärande och undervisning, den sociokulturella teorin och det 

specialpedagogiska relationella perspektivet när vi analyserat vår empiri. Kvale och 

Brinkmann (2014) beskriver det analytiska angreppssättet som en dialog mellan material och 

teori, en teoretisk tolkning. 

 

Vi har i vårt analysarbete använt oss av tolkning av första, andra och tredje graden. Elvstrand 

et al. (2015) beskriver hur analysen växer fram ur tre olika grader av tolkning; tolkning av 

första, andra och tredje graden. Tolkningar av första graden handlar om att registrera 

observationerna. Den andra gradens tolkningar innebär en växling mellan närläsning av det 

empiriska materialet samt läsning av annan forskning. Tolkningar av tredje graden innebär att 

tolka och ifrågasätta deltagarnas tolkningar samt söka dolda bakomliggande mönster.  

  

Studiens tillförlitlighet  
Viktiga aspekter för den vidare användningen av en undersökning är dess validitet och 

reliabilitet. Enligt Denscombe (2009) avser reliabiliteten säkerheten i en studies metod, att 

metoden återspeglar procedurer och beslut som andra forskare kan se och bedöma rimligheten 

i. En studies validitet är enligt Denscombe ett mått på precision i data, att forskaren verkligen 

undersökt det som avses. Validiteten kan bedömas utifrån studiens generaliserbarhet, som 

mäter i vilken mån resultat går att överföra till andra fall. Vi har gjort en begränsad 

undersökning till omfång och tid, varför vårt resultat inte kan sägas vara generaliserbart.  

 

Vår undersökning är genomförd med deltagande observationer på skolor som är kända för 

oss, hos lärare som anses bedriva en god ämnesundervisning. Dessa lärare har även utgjort 

informanter i de informella, semistrukturerade intervjuer vi genomfört. Detta vårt subjektiva 

urval samt det faktum att vi själva är utbildade svensk- och SO-lärare för den aktuella 
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årskursen, innebär att vi har en viss förkunskap om fältet som kan påverka vårt resultat på så 

sätt att vi inte tillräckligt kritiskt reflekterar över det vi hör och ser. Å andra sidan utgör det 

faktum att vi är kända i miljön att empirin kan bli mer autentisk. De lärare vi valt som 

respondenter uttrycker en tydlig vilja att utvecklas i sin yrkesroll, vilket gör att de är öppna för 

reflektion kring den egna undervisningen. Då forskaren i kvalitativ forskning tenderar att 

komma väldigt nära data i insamlings- och analysfasen, hävdar Denscombe (2009) att det är 

svårt att bedöma validiteten och reliabiliteten, att det är omöjligt att nå objektivitet. Ett 

exempel på detta är den deltagande observationens beroende av forskarens jag, vilket gör det 

svårt att upprepa studien och generalisera dess resultat. Denscombe anser därför att den 

etnografiske forskaren i sin avhandling bör redogöra för egna förkunskaper och 

ställningstaganden som kan tänkas påverka objektiviteten.  

 

Vidare har vi, i vår undersökning, använt oss av metodtriangulering, då vi kombinerat 

deltagande observationer med informella, semistrukturerade intervjuer. Detta för att få två 

olika informationskällor som kan ge en vidare bild av huruvida informanterna bedriver sin 

undervisning på det sätt de själva ger uttryck för. Triangulering innebär enligt Denscombe 

(2009) att exempelvis olika metoder används i syfte att se saker ur olika perspektiv och på så 

sätt öka kunskapen om och validiteten i det som studeras. Han skriver att samhällsforskare 

använder metodkombination för att åstadkomma ökad träffsäkerhet, kompensera starka och 

svaga sidor i olika metoder eller utveckla sin analys. Vid användandet av intervjuer bör 

intervjudata bekräftas med andra typer av data, varför Denscombe anser att triangulering bör 

användas. Även Kullberg (2014) framhåller användandet av metodtriangulering och flera 

sorters data som ett tillvägagångssätt för att öka en studies validitet.  

 

Ett annat sätt att öka tillförlitligheten i intervjudata är att använda flera intervjuer och leta 

efter framträdande teman som återkommer och därför kan anses vara tankar och åsikter som 

delas av många (Denscombe, 2009). Då vår studie är av mindre art baseras intervjudata endast 

på två olika informanter, varför den inte kan anses representativ för en större grupp. På grund 

av vår undersöknings begränsade omfattning storleks- och tidsmässigt, har vi inte utnyttjat 

möjligheten att låta informanterna ta del av de transkriberande intervjuerna, vilket är ett 

förfarande som både Denscombe (2009) och Kullberg (2014) menar ökar intervjudatas 

validitet. Däremot anser vi att intervjuareffekten i vår studie är liten, då vi och informanterna 
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innehar samma yrkesstatus och i stort sett samma etniska bakgrund samt att vår undersökning 

fokuserar informanternas yrkesutövning.  

 

Inom kvalitativ forskning, som exempelvis etnografiska studier, hävdar Kullberg (2014) att 

validitet kan påvisas antingen genom löpande analyser av insamlat material som bildar 

mönster för den fortsatta studien, eller genom teorianknytning via teoretiska formuleringar 

som löpande formuleras ur de kvalitativa beskrivningarna. Vi har valt att löpande analysera 

insamlad data genom tolkning av första, andra och tredje graden (Elvstrand et al., 2015). 

Under genomförandet av observationerna har vi även småskaligt skrivit så kallade analytiska 

promemorior eller forskningsbiografier, vilket Kullberg (2014) anser som ytterligare ett sätt 

att förstärka en etnografisk studies reliabilitet. 

  

Forskningsetiska överväganden   
Vi har utgått från Vetenskapsrådets God forskningssed (2011) när vi genomförde studien. Det 

innebär att vi noggrant informerat undersökningsgruppen och respondenterna om syftet med 

vår undersökning. För att säkerställa att allt deltagande skedde frivilligt bad vi, via ett 

samtyckesbrev2 F

3, de berörda eleverna, föräldrarna samt lärarna om samtycke till att delta i 

studien. De fick även veta att de när som helst kunde avbryta sin medverkan. Dessutom 

erbjöds respondenterna att få ta del av det färdiga arbetet.  

 

De genomförda observationerna och intervjuerna har behandlats konfidentiellt. Samtliga 

deltagare har avidentifierats i studien och varken namn på elever, lärare eller skola nämns. Vi 

använder dessutom sparsamma beskrivningar av undersökningens skolor för att de inte ska 

vara sökbara. Enligt Vetenskapsrådet (2011) är det av vikt att allt insamlat material förvaras 

på ett säkert sätt, vilket i vårt fall innebär att det förvaras inlåst samt att det bara är vi som 

hanterar materialet. All insamlad data används endast i den aktuella undersökningen och efter 

studiens avslut kommer all data att förstöras.  

                                                           
3 Se bilaga 1 och 2 
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Resultat 
I detta kapitel redovisas resultatet av vår studie i två olika avsnitt. I det första avsnittet 

besvaras frågan hur ämneslärarna undervisar i ämnesspråkande för att främja elevernas språk- 

skriv- och läsutveckling. Det andra avsnittet svarar på frågan hur ämneslärarna arbetar med 

stöttning som pedagogiskt verktyg. Kapitlet avslutas med en resultatsammanfattning. En 

presentation av studiens skolor och klasser, inklusive motiven till våra kategoriseringar av de 

båda skolorna, klasserna och lärarna, finns att läsa i metodkapitlet.  

 

Hur undervisar ämneslärarna i ämnesspråkande för att främja elevernas språk-, 

skriv- och läsutveckling? 

Detta avsnitt är indelat i de tre olika delavsnitten Ämnesspråkande i form av arbete med 

begrepp, Ämnesspråkande vid textläsning samt Skrivande som redskap för lärande. Avsnittet 

som helhet besvarar frågan hur ämneslärarna undervisar i ämnesspråkande för att främja 

elevernas språk-, skriv- och läsutveckling. 

 

Ämnesspråkande i form av arbete med begrepp  
I både klass A och klass B utgörs ämnesspråkandet under observationstillfällena främst av 

arbete med olika begrepp. Lektionsarbetet i klass A är upplagt på samma sätt vid samtliga 

observationstillfällen. Inledningsvis repeteras ämnesinnehåll och begrepp från föregående 

lektion, varpå film visas och diskuteras i helklass. Därefter får eleverna arbeta i 

diskussionsgrupper med ett begrepp per grupp. Slutligen sker en återsamling i helklass där 

begreppen diskuteras gemensamt. Exempel på begrepp som Kim valt ut till 

diskussionsgrupperna i klass A är diskriminering, folkgrupp, rättighet, skyldighet, fördomar, 

religionsfrihet, tradition, sed, ursprungsbefolkning, samer och tro. Dessa begrepp, förklarar 

Kim i intervjun, är återkommande begrepp under skoltiden och i samhället, varför det är 

viktigt att eleverna i ämnesspråkandet ges möjlighet att utveckla förtrogenhet med dem. I 

klass B skiljer sig arbetsformerna åt vid de olika observationstillfällena, men kan sägas 

karaktäriseras av en tydlig uppstart, klassgemensamma genomgångar, enskilt arbete för 

eleverna samt tydliga och utvärderande lektionsavslut. Conni behandlar i ämnesspråkandet 

både ämnesspecifika begrepp som exempelvis svearna, Tor, Hel, Valhall, blot, Nornor, 

Valkyria, Ragnarök och Särimner samt mer vardagliga ord som vi uppfattar att hen bedömer 
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som okända eller svåra för eleverna, till exempel skeppssättning, rike/dödsrike, ära, redskap, 

trälar och arkeolog. I intervjun förklarar Conni att hen vill åstadkomma variation i 

undervisningen för att tillgodose elevers olika lärstilar, varför lektionernas innehåll delvis ser 

olika ut från gång till gång. 

  

Både Kim och Conni skriver vid helklassgenomgångar upp dels begrepp för repetition, dels i 

ämnesstoffet nytillkomna begrepp, på tavlan. I klass B karaktäriseras ämnesspråkandet i detta 

moment i SO-undervisningen, av att eleverna har i uppgift att försöka förklara ett begrepps 

betydelse genom att säga det i en mening, säga en synonym till det eller associera i form av att 

knyta an till egna erfarenheter samt till nutid. Kim arbetar på liknande sätt med 

ämnesspråkande gällande i SO-undervisningen förekommande begrepp, då hen frågar 

eleverna om betydelsen av de på tavlan uppskrivna begreppen samt tillsammans med eleverna 

upprepar eller förtydligar innebörden, anknyter till nutid och egna erfarenheter. Många elever 

i klass A räcker i de klassgemensamma genomgångarna upp handen och vill berätta vilka 

begrepp de minns. Ett exempel på hur begrepp i SO-undervisningen i klass A anknyts till 

elevernas vardag, är när klassen ska se en film om samer och Kim inför filmvisningen frågar 

eleverna vad märkning av renar innebär? En elev drar då en parallell till klassens 

bondgårdsbesök, där de fick se hur en grismärkning ser ut samt veta vad den syftar till. Eleven 

i detta exempel har i ämnesspråkandet tillägnat sig en strategi för att knyta ord och begrepp 

till egna erfarenheter, vilket ger begreppen en djupare innebörd. I klass B uppkommer ordet 

munk utifrån en film som klassen sett i SO-undervisningen. Conni ställer i det uppföljande 

samtalet om filmen frågan ”Vad tänker ni på när ni hör ordet munk?” till eleverna. Flera 

elever nämner en munk som går att äta, vilket Conni bekräftar samt även anger den religiösa 

betydelsen av ordet munk. Conni ger i detta exempel eleverna förståelse för att ord kan ha 

olika betydelser beroende på den kontext de förekommer i. I arbetet med att anknyta i 

ämnesstoffet förekommande begrepp aktiveras elevernas förförståelse för ämnesinnehållet 

samt att deras förståelse för detsamma fördjupas.  

 

Kim och Conni betonar i intervjuerna vikten av att i ämnesspråkande i SO-undervisningen 

benämna och använda arbetsområdets ord och begrepp, för att underlätta och utöka elevernas 

ord- och textförståelse. Conni uttrycker även att hen i ämnesundervisningen behandlar ett 

arbetsområdes ordbank för att detta föreskrivs i Lgr11. Kim och Conni uttrycker båda två den 
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svårighet som ligger i att som lärare veta vilka i ämnesstoffet förekommande ord och begrepp 

eleverna behärskar och vilka som behöver en mer ingående behandling. Exempelvis berättar 

Kim att eleverna i klass A fått lära sig att säga stopp om det är ett ord de vill ha förklarat för 

sig eller om de inte hängt med i ett sammanhang, vilket hen menar att det alltid är någon elev 

som gör. Conni säger sig ta förgivet att eleverna i klass B kan vissa ord, men så kan det vara 

”en duktig elev som vågar fråga och så är det fler som inte kan ordets betydelse”. Hen 

upplever även att ämnesstoffet blir mer intressant för eleverna när de ges möjlighet att delge 

varandra tankar och erfarenheter, varför hen månar om att skapa ett gott klimat i klassen där 

elevers kunskaper och vilja att delge uppskattas, något som vi också märker under våra 

observationer. Kim uttrycker nyttan av sitt arbetssätt med gruppdiskussioner utifrån begrepp i 

SO-undervisningen, som att eleverna tack vare diskussionerna lärt sig begreppen, trots att det 

primära syftet med undervisningens upplägg var att eleverna skulle ges möjlighet att lära sig 

arbeta tillsammans i grupp. Både Conni och Kim ger alltså i intervjuerna uttryck för hur 

elever i interaktion kan lära sig av varandra, inkluderat i klassen.  

 

Ämnesspråkande vid textläsning   
Som ovan nämnts består ämnesspråkandet i de båda klasserna vid våra observationstillfällen 

mestadels av begreppsförståelse men vid ett observationstillfälle i klass B förekommer 

textläsning. Eleverna ombeds högläsa ett stycke var ur en lärobok. Texten handlar om 

vikingarnas seder och tro. Efter varje stycke stannar Conni upp och det lästa ämnesinnehållet, 

inklusive olika ord och begrepp, behandlas genom att anknytas till nutid eller till egna 

erfarenheter. Ett exempel på hur detta kan gå till, är när Conni kopplar de lästa begreppen 

begravning och kremering till egna erfarenheter genom att berätta om begravningar hen 

upplevt och en pojke, som ska gå på begravning, ges möjlighet att prata om det. Flera elever 

fyller sedan på med sina erfarenheter och deras berättelser får finnas sida vid sida i 

klassrummet. Genom att agera modell för hur läst text kan kopplas till egna erfarenheter, 

demonstrerar Conni en läsförståelsestrategi för eleverna samt skapar interaktion kring 

ämnesstoffet.  

 

Kim berättar i intervjun att hen i detta arbetsområde för första gången valt att utesluta tryckta 

läromedel, i syfte att anpassa undervisningen utifrån elevernas olika förutsättningar och 
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behov. Enligt Kim finns flera elever i klassen som på grund av läs- och skrivsvårigheter eller 

annat modersmål än svenska har svårt att utveckla förståelse för ämnesinnehållet via 

textläsning, varför andra vägar till ämnesinnehållet behövs i den ordinarie undervisningen. 

Kim uttrycker dock en osäkerhet kring sitt beslut, i att hen kanske anpassar undervisningen 

för mycket, så att den inte blir tillräckligt utmanande eller stimulerande för alla klassens 

elever. Vanligen säger sig Kim arbeta med gemensam textläsning i ämnesundervisningen och 

gör en koppling till svenskundervisningens arbete med lässtrategier: ”Svenskajobbet har 

hjälpt eleverna. De kan gå tillbaka i texten och de vet vad de ska söka efter”. Kim menar med 

detta uttalande att flera elever i klass A enligt hens bedömning besitter en god förmåga att 

sökläsa i faktatexter, tack vare att de i svenskundervisningen tillägnat sig lässtrategier för 

detta ändamål. Kim ger i intervjun inte uttryck för hur hen explicit arbetar med elevers 

läsutveckling i form av lässtrategier i SO-undervisningen och vi ser heller inga exempel på 

sådana inslag under våra observationer.  

 

Skrivande som redskap för lärande  
Skrivande som redskap för lärande förekommer vid ett observationstillfälle i klass B, då 

eleverna har i uppgift att individuellt och skriftligt sammanfatta de begrepp som behandlats i 

ämnesområdet. Conni motiverar detta arbete med att eleverna på så sätt får tillfälle att 

reflektera och själva tänka efter vad begreppen betyder, för att ytterligare befästa dem. I övrigt 

förekommer inte skrivande i Kims och Connis SO-undervisning under våra 

observationstillfällen, varför vi inte heller ser några tecken på möjligheter till skrivutveckling 

för eleverna. Kim delger dock i intervjun hur hen i ett tidigare arbetsområde om Sveriges 

landskap, använt sig av cirkelmodellen. ”Vi skrev den första texten tillsammans och pratade 

om hur en faktatext kan se ut” säger Kim och fortsätter ”så de hade liksom Halland som mall 

innan de fick börja med sina landskap”. Kim har alltså använt sig av cirkelmodellen för att i 

SO-undervisningen parallellt med ämnesinnehållets utveckling ge eleverna verktyg för 

skrivande.  

 

Avslutningsvis kan sägas att vi under våra observationer inte fann att Kim eller Conni 

undervisade eleverna i hur ämnesspecifika SO-texter skrivs. Dock betonar Conni i intervjun 

att hen tar upp ämnesspråket i undervisningen, främst inom svenskämnet men med kopplingar 

till både skönlitterära och faktatexter i SO-ämnen. Conni beskriver hur hen språkligt guidar 
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eleverna genom en faktatext: ”Då tittar vi hur den är skriven och då säger vi att den är skriven 

i det som kallas presens […] och varför är den det?”. Hen vill få med eleverna i en dialog 

kring hur texten är konstruerad och berättar vidare hur de tillsammans i klassen även tittat på 

hur verben i texter kan se ut och pratat om att det är korta beskrivande ord. 

 

Hur arbetar ämneslärarna med stöttning som pedagogiskt verktyg? 
I detta avsnitt redogörs för hur ämneslärarna i vår studie arbetar med stöttning som 

pedagogiskt verktyg. Avsnittet är indelat i de fem olika delavsnitten Scaffolding i 

helklassundervisning, Scaffolding som mönster i diskussionsgrupper, Scaffolding i 

bänkinteraktion lärare – elev emellan, Lärarnas beskrivningar av scaffolding samt 

Stödstrukturer för lärande. Begreppen stöttning och scaffolding används ofta synonymt. Vi 

använder i det följande begreppet scaffolding som uttryck för den hjälp en elev får i form av 

exempel på eller strukturer för sätt att tänka, uttrycka sig och handla, som gör att eleven på 

sikt klarar att lösa liknande problem och situationer på egen hand (se Bjerregaard & 

Kindenberg, 2015). Under våra observationer i klass A och klass B ser vi olika exempel på 

hur Kim och Conni använder scaffolding som pedagogiskt verktyg i form av att ge eleverna 

modeller för tänkande och handling i arbetet med att skapa förståelse för ämnesstoffet samt ge 

eleverna möjlighet att tillägna sig ett vidare ordförråd. Vi ser också flera olika exempel på 

stödstrukturer som främjar elevernas lärande. 

  

Scaffolding i helklassundervisning   
En form av scaffolding, som både Kim och Conni använder sig av vid våra 

observationstillfällen, är att i helklassgenomgångar i SO-undervisningen ge eleverna modeller 

för hur de kan koppla ämnesstoff och begrepp till egna erfarenheter och nutid. Det tidigare 

nämnda exemplet när Conni, i anslutning till undervisning om vikingarnas seder och tro, 

kopplar den lästa texten till egna erfarenheter av begravning och kremering och några av 

eleverna därefter gör detsamma, får illustrera också hur Conni använder scaffolding som 

pedagogiskt verktyg. Genom att använda scaffolding på det sätt som här omnämns, främjar 

Kim och Conni att elevernas förförståelse för ämnesstoffet aktiveras samt att förståelse för 

ämnesstoffet skapas. Ytterligare ett exempel på scaffolding i form av en modell för tänkande, 

är när Conni utifrån en fråga om arkeologer och gravar, som vållar eleverna problem då den 
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kräver att de drar egna slutsatser, låter en elev svara på frågan och ytterligare en elev 

vidareutveckla svaret, varpå hen sammanfattar de båda elevernas svar. Conni läser sedan högt 

ur läroboken och tolkar texten högt inför eleverna, för att avslutningsvis ge ett 

sammanfattande svar på den lite svårare tolkningsfrågan om arkeologer och gravar. Eleverna 

får i detta Connis agerande en modell för hur olika aspekter kan vägas samman till ett 

självständigt svar på en tolkningsfråga samt även undervisning i en läsförståelsestrategi för 

text-tolkning.  

 

Ett annat exempel på scaffolding, som förekommer i helklassgenomgångar vid våra 

observationstillfällen av Connis SO-undervisning, men som mer inriktar sig på strategier för 

handlande än för tänkande, är när Conni uppmanar elever som har svårt att finna svaret på en 

fråga de fått, att läsa i boken och titta på bilderna. Genom Connis uppmaning ges eleverna 

möjlighet att tillägna sig en strategi att använda i liknande undervisningssituationer, vilken 

även blir en hjälp för eleverna i deras läsutveckling, på så sätt att de medvetandegörs om 

möjligheten att dra nytta även av textens bilder för att förstå innehållet i det lästa. 

 

Under våra observationstillfällen förekommer, varken i Kims eller i Connis SO-undervisning, 

några exempel på hur de båda lärarna arbetar med scaffolding för att främja elevernas 

skrivutveckling inom ämnena. Däremot kan den tidigare nämnda förklaring som Conni i 

intervjun gör, gällande sitt arbete med ämnesspråkets uppbyggnad samt Kims tidigare nämnda 

redogörelse för sitt arbete med faktatexter utifrån cirkelmodellen, sägas innehålla scaffolding 

till eleverna i deras skrivutveckling. 

 

Scaffolding som mönster i diskussionsgrupper 
Kim använder sig i sin SO-undervisning med klass A av scaffolding i interaktionen med de 

olika diskussionsgrupperna, på så sätt att hen, under arbetets gång, cirkulerar mellan de olika 

grupperna och utmanar eleverna i deras tänkande. Som exempel kan ges den situation när en 

grupp i sin diskussion om begreppet ”skyldigheter” endast kan tänka på individens skyldighet 

att städa sitt rum eller gå i skolan och Kim säger ”tänk på samma sätt fast större, tänk 

världen”, varpå eleverna börjar diskutera på en ny nivå. Även detta är ett exempel på 

scaffolding som hjälper eleverna, men nu inom diskussionsgruppen, att utveckla sitt tänkande 
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och fördjupa förståelsen för ämnesstoffet. I intervjun uttrycker Kim: ”För mig innebär 

stöttning att hjälpa eleverna att stötta varandra. De behöver hitta sina roller i gruppen. 

Eleverna klarar det inte riktigt själva ännu, men målet är att de med min stöttning ska få 

strategier att stötta varandra”. Citatet är ett uttryck för att Kim medvetet arbetar med att ge 

eleverna scaffolding i form av mönster för hur olika roller kan intas i grupparbete, så att alla 

elever bidrar i diskussionerna och blir resurser för varandras lärande. Kim uttrycker att hen 

känner sig otillräcklig i uppgiften att vägleda eleverna i hur de kan ge scaffolding till varandra 

i grupperna. Hen ser dock att det faktum att eleverna fått arbeta i samma grupper under en 

längre tid, nu gör att de börjar hitta sina roller samt utveckla ett positivt samarbete och 

ämneslärande.  

 

Scaffolding i bänkinteraktion lärare - elev emellan 
Exempel på scaffolding i bänkinteraktion lärare och elev emellan förekommer i klass B, när 

Conni hjälper elever igång genom att repetera vad de ska göra eller visar rätt sida i boken. Ett 

annat exempel är när Conni hjälper elever att hitta rätt i texten genom att ställa frågor, peka 

och visa. Ytterligare exempel på scaffolding i bänkinteraktion lärare och elev emellan, är när 

Conni ger en elev rådet att stryka under med linjal för att underlätta läsningen och en annan 

elev rådet att läsa ett ord igen för att, visar det sig, själv komma på att det är felstavat. De 

exempel på bänkinteraktion lärare och elev emellan som vi ser i våra observationer utgörs 

alltså av mer konkreta handlingar än de metakognitiva strategier för tänkande som 

åskådliggörs i lärarnas scaffolding i helklass och i diskussionsgrupperna.  

 

Lärarnas beskrivningar av scaffolding  
Kim uttrycker i intervjun en medvetenhet om att hen använder sig av scaffolding i form av 

metakognitiva strategier i arbetet med diskussionsgrupperna. Conni däremot, samtalar om 

scaffolding som kompenserande stöd till enskilda elever och ger intrycket av att vara 

omedveten om att de tankemönster hen demonstrerar för eleverna är scaffolding. I intervjun 

med Conni, visar det sig nämligen att scaffolding för hen innebär ”att försöka finnas där i 

möjligaste mån utan att de andra eleverna märker, att vara före och lite smygande och försöka 

lyfta det som är bra hos alla”. Detta uttalande visar på hur mån Conni är om elevernas 

välbefinnande men kan inte sägas vara scaffolding utan istället ett stöd avsett att kompensera 
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eleven för en brist. Kim uttrycker liknande tankar om scaffolding när hen anser sig tänka in 

stöttning redan i sin planering av SO-undervisningen, på så sätt att hen utgår från de elever i 

klass A som har särskilda behov. Hen månar om att arbetssättet i SO-undervisningen i klass A 

ska passa hela elevgruppen och menar att alla elever gynnas av de metoder som väljs med 

hänsyn till de elever som är i behov av särskilt stöd.  

 

Stödstrukturer för lärande  
Under våra observationer ser vi också att SO-undervisningen i klass A respektive klass B 

utmärks av goda stödstrukturer för lärande. Både Kim och Conni bedriver en strukturerad 

undervisning där samma moment återkommer gång från gång. I ämnesstoffet aktuella begrepp 

skrivs upp på tavlan och får i klass A:s klassrum stå kvar från lektion till lektion. Elevernas 

förklaringar upprepas och förtydligas samt att undervisningsstoff och begrepp återanknyts och 

repeteras från föregående lektioner, vilket ger eleverna goda möjligheter att befästa kunskap 

och utveckla sitt ordförråd. Kim och Conni har ett gott bemötande och är uppmuntrande 

gentemot eleverna. Det faktum att båda lärarna, under arbetets gång, återkommer till grupper 

eller enskilda elever som ett stöd i att upprätthålla skolarbete möjliggör för alla elever att lära 

inom ramen för den ordinarie undervisningen. I de båda klassrummen finns dagens schema 

liksom en lektionsplanering uppskrivna på tavlan och både Kim och Conni återanknyter under 

lektionernas gång till dessa, samt stryker de punkter på lektionsplaneringen som är avklarade. 

Detta skapar tydlighet och trygghet för eleverna i SO-undervisningen. 

  

En annan form av stödstruktur utgörs av Kims sätt att skapa ett dialogiskt samtalsklimat i sin 

SO-undervisning i klass A. Samtalsklimatet i båda klasserna är tillåtande men fler elever 

innefattas i dialogen i klass A än i klass B. Kim använder sig av öppna frågor i sin 

undervisning och bygger vidare på elevernas svar i en fortsatt dialog. Många elever räcker 

upp handen och vill svara och deras svar är flerordiga. I klass B består SO-undervisningen till 

stora delar av lärarledda helklassgenomgångar som är mer monologisk till sin karaktär. Den 

sociala interaktionen sker övervägande i ett IRE-samtalsmönster (se Gibbons, 2009) där 

Conni ställer frågor, fördelar ordet och värderar svaren. Conni ställer mer slutna frågor vars 

svar ofta går att avläsa direkt i texten samt är snabb att ställa förenklande och konkretiserande 

följdfrågor. Elevernas svar blir ofta kortfattade, bestående av ett ord eller en mening. Vi 

observerar att elevernas svar i klass B blir mer fylliga när interaktionen gäller att koppla 



40 

 

ämnesstoffet till nutid och att delge egna erfarenheter, men det är även i dessa situationer 

endast ett fåtal elever som via handuppräckning visar att de vill delta i interaktionen.  

 

Sammanfattning av resultatet  
Resultatet visar att ämnesspråkandet i de båda klasserna främst utgörs av arbete med att knyta 

innebörden i olika begrepp till elevernas förförståelse och till nutid för en fördjupad 

förståelse. Kim genomför detta arbete i interaktion med eleverna medan Connis undervisning 

mer präglas av ett IRF/IRE-samtalsmönster där hen ställer mer slutna frågor och elevernas 

svar ofta blir kortfattade. I helkassarbetet med begreppen visar vårt resultat att de båda lärarna 

använder scaffolding som pedagogiskt verktyg när de ger eleverna modeller för tänkande och 

handling. Både Kim och Conni betonar i intervjuerna vikten av att i ämnesspråkande i SO-

undervisningen benämna och använda arbetsområdets ord och begrepp, för att underlätta och 

utöka elevernas ord- och textförståelse. 

 

Vårt resultat visar också hur Conni inför eleverna, vid textläsning i helklass, modellerar en 

lässtrategi för hur text kan tolkas. Denna modell är även ett exempel på hur läraren kan ge 

elever i helklass scaffolding i form av tankemönster. Connis uppmaning till elever som inte 

hittar svaret på en fråga, att läsa i boken och titta på bilderna, utgör både scaffolding och en 

konkret lässtrategi. Kim ger i intervjun inte uttryck för hur hen explicit arbetar med elevers 

läsutveckling i form av lässtrategier i SO-undervisningen, men berättar i intervjun att eleverna 

kan sökläsa tack vara ett tidigare arbete med lässtrategier. 

 

Ett exempel på hur skrivande kan användas som redskap för lärande, som framkommer i vårt 

resultat, är när eleverna i klass B har i uppgift att individuellt och skriftligt sammanfatta de 

begrepp som behandlats i ämnesområdet. Inga exempel på hur de båda lärarna arbetar med 

strategier för skrivande framkommer under våra observationer, men Kim berättar om hur hen 

tidigare använt sig av cirkelmodellen för att i interaktion med eleverna skapa en mönstertext. 

Conni betonar i intervjun att hen tar upp ämnesspråket i undervisningen, främst inom 

svenskämnet men med kopplingar till både skönlitterära och faktatexter i SO-ämnen. Vårt 

resultat visar alltså att lärarna säger sig använda scaffolding i elevers skrivutveckling, men det 

kommer inte till uttryck under observationerna.  
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Kim uttrycker fortsättningsvis att hen medvetet använder scaffolding till eleverna i 

diskussionsgrupperna för att de ska lära sig att fungera som scaffolding för varandra i 

gruppinteraktionen. Resultatet visar att Conni inte uttrycker samma medvetenhet om sitt sätt 

att använda scaffolding i undervisningen.  

  

Utöver de exempel på scaffolding som framkommer i helklassundervisningen i vårt resultat, 

förekommer scaffolding i bänkinteraktion lärare och elev emellan i klass B, när Conni ger 

rådet att stryka under med linjal för att underlätta läsning eller att läsa ord igen för att själv 

upptäcka felstavningar.  

 

Slutligen visar vårt resultat att SO-undervisningen i de båda klasserna utmärks av goda 

stödstrukturer för lärande i form av en strukturerad undervisning med visuellt stöd samt ett 

gott bemötande från lärarna och ett tillåtande samtalsklimat.  

 

 

Diskussion 
Syftet med studien är att undersöka hur ämneslärare på mellanstadiet arbetar med 

ämnesspråkande i den ordinarie SO-undervisningen. Utifrån studiens resultat kommer vi även 

att diskutera på vilka sätt specialläraren i sin förebyggande yrkesroll kan fungera som stöd 

och kvalificerad samtalspartner till SO-lärare i att skapa goda samt inkluderande betingelser 

för mellanstadieelevers språk-, skriv- och läsutveckling. Kapitlet inleds med en 

metoddiskussion där vår teoretiska utgångspunkt, metodansats samt undersökningens 

tillvägagångssätt diskuteras. Sedan följer resultatdiskussionen som är indelad i de tre avsnitten 

Hur undervisar ämneslärarna i ämnesspråkande för att främja elevernas språk-, skriv- och 

läsutveckling?, Hur arbetar ämneslärarna med stöttning som pedagogiskt verktyg? samt På 

vilka sätt kan specialläraren i sin förebyggande yrkesroll fungera som kvalificerad 

samtalspartner till, samt stötta, SO-lärare i att skapa goda och inkluderande betingelser för 

mellanstadieelevers språk-, skriv- och läsutveckling? Slutligen redogörs för vidare forskning.  
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Metoddiskussion 
Teoretisk utgångspunkt för vår studie är det sociokulturella perspektivet samt det 

specialpedagogiska relationella perspektivet. Inom de båda perspektiven anses lärande ske 

kontextbundet i social interaktion. Det sociokulturella perspektivet tillskriver språkets roll 

som medierande redskap och individens möjlighet att erhålla scaffolding inom sin proximala 

utvecklingszon stor betydelse (Vygotskij, 1978). Synsättet inom det specialpedagogiska 

relationella perspektivet karaktäriseras enligt Ahlberg (2013) av att skolsvårigheter inte 

förläggs till den enskilda eleven utan anses uppstå i mötet mellan individen och lärmiljön, 

varför undervisningen omprövas i syfte att erbjuda elever goda inkluderande betingelser för 

lärande. Utifrån denna vår teoretiska utgångspunkt utgör scaffolding, interaktion, kontext och 

inkludering centrala begrepp i vår studie, vilket är lämpligt då vi undersöker hur ämneslärare 

på mellanstadiet arbetar med ämnesspråkande i den ordinarie SO-undervisningen.  

 

Vår studie är av praxisnära och kvalitativ art. Då vi ville ha utrymme att göra egna tolkningar, 

valde vi en etnografiskt inspirerad metodansats, vilken enligt Kullberg (2014) tillåter 

forskaren att vara nära och delta i undervisningen samt se bakom det uppenbart synliga i det 

som sägs och sker i klassrummet. Kullberg skriver att en etnografisk fältstudie bygger på att 

forskaren uppehåller sig på det fält som avses att studeras under en längre tid, i olika 

situationer och sammanhang, för att erhålla en fördjupad förståelse. Av praktiska och 

tidsmässiga skäl genomförde vi fyra deltagande observationer/skola under en 

tvåveckorsperiod. Vårt resultat visar att fler observationer under längre tid eller ytterligare en 

observationsperiod hade kunnat ge oss en större inblick i samt fördjupad förståelse för hur de 

båda SO-lärarna bedriver sin undervisning, då de i intervjuerna ger uttryck för att de väljer att 

fokusera olika arbetsmetoder i olika arbetsområden. Kullberg (2014) menar att det faktum att 

forskaren kontinuerligt återkommer till fältet, ger etnografiska studier en inneboende 

tillförlitlighet, då empirin korrigeras naturligt i flödet av händelser som forskaren får ta del av 

under sina återkommande observationer. Vår studies tillförlitlighet hade således varit större 

om vi uppehållit oss på fältet ytterligare en observationsperiod.  

 

Enligt Kullberg (2014) lämpar sig etnografisk forskningsansats väl för klassrumsstudier, där 

forskaren då intar rollen som observatör i olika aktiv grad. Forskarens närvaro möjliggör olika 

slags informationsinsamlande via exempelvis samtal och intervjuer, vilket Elvstrand et al. 
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(2015) anser som bidragande till fördjupad förståelse för det som undersöks. För att erhålla en 

bredare förståelse för, samt öka träffsäkerheten i, vår empiri har vi använt oss av 

metodtriangulering, då vi kombinerat deltagande observationer med informella, 

semistrukturerade intervjuer. Utöver ovan nämnda observationer genomförde vi en intervju 

med SO-läraren i varje klass. Genom att använda flera intervjuer där framträdande teman som 

kan anses vara tankar och åsikter som delas av många kan finnas, anser Denscombe (2009) att 

tillförlitligheten i intervjudata kan ökas. På grund av vår undersöknings begränsade 

omfattning storleks- och tidsmässigt, har vi endast använt oss av två informanter. Då vi ville 

ha autentiska svar använde vi oss av öppna intervjufrågor som informanterna inte fick ta del 

av i förväg. Av tidsmässiga skäl har de heller inte erbjudits att ta del av de transkriberade 

intervjuerna, vilket är ett förfarande som både Denscombe (2009) och Kullberg (2014) menar 

ökar intervjudatas validitet.  

 

Denscombe (2009) beskriver metodtriangulering som lämplig att använda i syfte att se flera 

perspektiv och på så sätt öka kunskapen om och validiteten i det som studeras. Särskilt vid 

användandet av intervjuer anser Denscombe att triangulering bör tillämpas för att erhålla 

annan data som bekräftar intervjudata. Föreliggande studie fokuserar ämneslärares arbete med 

ämnesspråkande och stöttning för att skapa goda och inkluderande betingelser för 

mellanstadieelevers språk-, skriv- och läsutveckling inom ordinarie SO-undervisning. Därför 

var intervjuer med de aktuella SO-lärarna en lämplig undersökningsmetod att använda. Då 

studien har en sociokulturell teoretisk utgångspunkt, vilken fokuserar språkets betydelse för 

lärande i interaktion i en social kontext, var emellertid inte intervjuer tillräckliga som 

undersökningsmetod i vår studie. För att få en till intervjuerna kompletterande bild av hur SO- 

lärarna arbetar med ämnesspråkande och stöttning samt lyckas åstadkomma interaktion i 

undervisningen, valde vi därför att komplettera intervjuerna med deltagande observationer. 

Genom denna metodtriangulering har vi fått en tydligare bild av hur ämneslärarna i praktiken 

bedriver sin SO-undervisning i de båda klasserna och inte bara hur de säger sig göra, vilket vi 

menar ökar validiteten i vår studie.  

 

Det faktum att vi genomfört undersökningen på för oss kända skolor samt hos lärare skolorna 

anser bedriver en god ämnesundervisning, riskerade att utgöra en svårighet på så sätt att vår 

förförståelse kan ha påverkat objektiviteten i vårt tolkningsarbete och analys av empirin. 
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Däremot kan det faktum att vi är kända i miljön ha haft en positiv inverkan på och bidragit till 

en bibehållen naturlig miljö under de deltagande observationerna. Denscombe (2009) anser att 

etnografiska forskare bör redogöra för egna förkunskaper och ställningstaganden som kan 

tänkas påverka objektiviteten i en studie, då forskaren i kvalitativ forskning tenderar att 

komma väldigt nära data i insamlings- och analysfasen, vilket omöjliggör objektivitet och 

försvårar bedömning av validitet och reliabilitet. Även det faktum att vi själva är utbildade 

svensk- och SO-lärare för den aktuella årskursen, innebär att vi har en viss förkunskap om 

fältet som kan påverka vårt resultat på så sätt att vi inte tillräckligt objektivt reflekterat över 

det vi hört och sett. Fejes och Thornberg (2014) menar att det vid analys av kvalitativ data är 

viktigt att som forskare vara medveten om sitt eget förhållningssätt gällande förförståelse och 

teori. Vi har i denna studie använt oss av vår förförståelse kring lärande och undervisning 

samt den sociokulturella teorin och det specialpedagogiska relationella perspektivet när vi 

analyserat vår empiri. Analysen har skett löpande, vilket Kullberg (2014) anser som ett sätt att 

påvisa en studies validitet.  

 

Slutligen kan sägas att vi, utifrån vår studies teoretiska utgångpunkt och syfte, anser den 

etnografiskt inspirerade metodansatsen samt tillvägagångssättet med metodtriangulering, då vi 

kombinerat deltagande observationer med informella, semistrukturerade intervjuer, som ett 

lämpligt metodiskt tillvägagagångssätt. Detta trots de begränsningar som ovan diskuterats 

gällande studiens storlek tids- och omfångsmässigt samt att vi utfört undersökningen på för 

oss kända skolor.  

 

Resultatdiskussion 
I det följande diskuteras studiens resultat i relation till den bakgrund som tecknats samt till 

tidigare forskning. Först diskuteras frågan Hur undervisar ämneslärarna i ämnesspråkande 

för att främja elevernas språk-, skriv- och läsutveckling? Därefter diskuteras frågan Hur 

arbetar ämneslärarna med stöttning som pedagogiskt verktyg? Slutligen diskuteras På vilka 

sätt kan specialläraren i sin förebyggande yrkesroll fungera som kvalificerad samtalspartner 

till, samt stötta, SO-lärare i att skapa goda och inkluderande betingelser för 

mellanstadieelevers språk-, skriv- och läsutveckling? 
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Hur undervisar ämneslärarna i ämnesspråkande för att främja elevernas språk-, skriv- 

och läsutveckling? 

Flera olika författare, däribland Gibbons (2009), Axelsson (2009), Lindö (2009), Liberg et al. 

(2010) och Johansson och Sandell Ring (2015) framhåller att skolans språk är abstrakt och 

innehåller ett ordförråd som skiljer sig från elevers vardagsspråk, varför mötet med skolans 

språk kan bli svårbegripligt för elever. De nämnda författarna är därför av uppfattningen att 

alla lärare explicit behöver undervisa i sitt ämnes språk, något som även uttrycks i Lgr11 

(Skolverket, 2015). I vårt resultat framkommer att både Kim och Conni undervisar i 

ämnesspråkande, vilket främst utgörs av arbete i helklassgenomgångar, med att knyta an 

innebörden i olika begrepp till elevernas förförståelse samt till nutid, för en fördjupad 

förståelse. Muhonen et al. (2016) menar att konkreta exempel och personliga erfarenheter om 

ett ämne ofta är nödvändiga för att elever ska kunna knyta an ny kunskap till sin förkunskap, 

vilket både Kim och Conni ger eleverna utrymme för i sin SO-undervisning. Bjerregaard och 

Kindenberg (2015), som skriver om språk- och kunskapsutvecklande SO-undervisning, anser 

att SO-lärare bör utgå från vardagsspråk och elevers förförståelse samt se till att ord lärs in i 

ett sammanhang, vilket vi alltså menar att Kim och Conni gör.  

  

Hipkiss (2014) belyser att eleverna i hennes studie endast kom i kontakt med ämnesspecifikt 

språk genom läroboken och det som skrevs på tavlan. Lärarna förklarade begrepp men 

återkom inte till desamma i den fortsatta kommunikationen. Vårt resultat visar på det motsatta 

då de båda lärarna, vid varje lektionstillfälle, repeterar i ämnesstoffet förkommande ord och 

begrepp. Eleverna i klass A har i uppgift att i diskussionsgrupper behandla aktuella begrepp 

medan eleverna i klass B skriftligt ska sammanfatta kring begreppen, vilket ger eleverna 

möjlighet att i den fortlöpande undervisningen relatera ämnesspecifika begrepp till mer 

vardagligt språk.  

  

Av vårt resultat framgår att det i klass B behandlas vad Hägerfelth (2011) samt Bjerregaard 

och Kindenberg (2015) kallar för ämnesspecifika ord som exempelvis Tor, Valhall, blot och 

Ragnarök. Hägerfelth (2011) samt Bjerregaard och Kindenberg (2015) kritiserar att lärare 

vanligen förutsätter att eleverna behärskar allmänakademiska ord och sällan förekommande 

eller annorlunda använda vardagliga ord, varför dessa lämnas därhän i undervisningen. Både 

Kim och Conni tar upp sällan förekommande eller annorlunda använda vardagliga ord 

http://www.sciencedirect.com.db.ub.oru.se/science/article/pii/S0742051X16300075
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muntligt tillsammans med eleverna. Som exempel från skola A kan ges orden sed och tro 

medan orden ära och redskap utgör exempel från skola B. I skola A behandlas också många 

ord som förekommer i samhällsdebatten, men som kanske är diffusa till sin betydelse för 

eleverna. Diskriminering och tradition är exempel på sådana ord. Att undervisa i 

ämnesspecifika begrepp är något som även föreskrivs i Lgr11:s kursplaner för de olika SO-

ämnena (Skolverket, 2015).  

 

Vårt resultat visar att skrivande används som redskap för lärande i klass B, då eleverna hade i 

uppgift att individuellt och skriftligt sammanfatta de begrepp som behandlats i ämnesområdet. 

Detta är ett positivt inslag i ämnesundervisningen utifrån Brinks (2009) uppfattning om att det 

ofta saknas ett medvetet skrivande i ämnesundervisningen i syfte att skapa förståelse för 

ämnesstoffet. Dock framkom inga exempel på hur de båda lärarna arbetar med strategier för 

skrivande under våra observationer, men Kim berättar om hur hen tidigare använt sig av 

cirkelmodellen för att i interaktion med eleverna skapa en mönstertext. Gibbons (2009) 

förordar användandet av cirkelmodellen då den ger eleverna explicit stöd i att parallellt 

utveckla ämnesmässiga och språkliga förmågor. Conni betonar i intervjun att hen tar upp 

ämnesspråket i undervisningen och exemplifierar med hur hen tillsammans med eleverna 

studerat hur verb kan se ut och fungera i både skönlitterära och faktatexter i SO-ämnen. Brink 

(2009), Hägerfelth (2011) och Hipkiss (2014) menar alla att elever behöver undervisas 

explicit i ämnesspråkliga textmönster och konstruktioner för att kunna tillgodogöra sig 

ämnesspråket. Tyvärr kommer dessa positiva drag i Kims och Connis undervisning alltså inte 

till uttryck under våra observationer i de båda klasserna. Mot bakgrund av vårt resultat anser 

vi att specialläraren i sin förebyggande roll kan fungera som ett stöd till ämneslärare gällande 

att förmedla kunskap om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och cirkelmodellen, som 

ett sätt att arbeta med skrivutveckling för elever inkluderat inom ämnesundervisningens ram.  

  

Vidare tydliggörs i vårt resultat att Kim, i det vid tiden för våra observationer aktuella 

arbetsområdet, valt att inte använda sig av tryckta texter för att undervisningen skulle kunna 

passa alla olika individer i klassen. Hipkiss (2014) fann i sin studie att lärarna inte bearbetade 

lärobokstexterna tillsammans med eleverna, utan lämnade dem ensamma i arbetet med att 

förstå den ämnesspecifika texten. Conni arbetar under våra observationer med textläsning i 

helklass och behandlar då förekommande ämnesspecifika samt annorlunda använda 
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vardagliga ord. Eleverna får läsa ett stycke var högt inför klassen. Connis uppmaning till 

elever som inte hittar svaret på en fråga, att läsa i boken och titta på bilderna, utgör både 

scaffolding och en konkret lässtrategi, liksom när hen tipsar en elev om att använda linjalen 

för att se var i texten denne befinner sig.  

 

Reichenberg (2000) fann att lärobokstexter i historia och samhällskunskap är svåra för många 

elever att förstå, dels språkligt och dels beroende på elevers bristande läsförståelse och 

oförmåga att inferera. Hon anser därför att ämneslärare ska undervisa elever i lässtrategier i 

sitt ämne. Conni modellerar lässtrategier för eleverna i helklassundervisningen i SO, 

exempelvis en strategi för att inferera. Kim säger sig tidigare ha arbetat med lässtrategier i 

svenskundervisningen och anser att detta arbete underlättar för eleverna i läsandet av 

faktatexter, då de behärskar att sökläsa. Bjerregaard och Kindenberg (2015) råder SO-lärare 

att vid textläsning göra en introduktion till texten på vardagsspråk, stanna upp och förklara 

svåra ord under läsningens gång samt efter läsningen visa eleverna hur innehållet kan 

resoneras om, sättas i ett sammanhang och kopplas till egna erfarenheter så att ny kunskap 

bildas. Vi anser att detta görs i SO-undervisningen i klass A och klass B, där gemensamma 

genomgångar och diskussioner är ständigt återkommande inslag inledningsvis, under och som 

avslut i undervisningen.  

 

Alatalo (2011) påvisar att lärare inte är insatta i teorier om hur läsförståelse och läsflyt kan 

utvecklas, vilket vi menar att Kim och Conni visar medvetenhet om i intervjuerna. Vi hade 

dock önskat få se mer av deras läsundervisning under våra observationer för att få en tydligare 

bild av om och hur Kim och Conni undervisar i lässtrategier i ämnestexter. Reichenberg 

(2006), Bruce (2014) samt Johansson och Sandell Ring (2015) skriver alla om den ökande 

abstraktions- och ämnesspråkliga graden som sker i ämnestexter i mellanstadiet och som alla 

ämneslärare, för att motverka den textchock för mellanstadieelever Liberg (2006) skriver om, 

bör undervisa i lässtrategier i sitt ämne för att motverka. Reichenberg (2006) belyser att 

skolan har svårt att fånga upp de elever som är goda avkodare men har svag läsförståelse och 

därmed får extra svårt med mellanstadiets kompakta och komplexa ämnestexter, medan 

Alberyd Öfors (2014) framhåller att många elever, som ett resultat av utebliven gemensam 

läsning och reflektion utifrån faktatexter, inte kan inferera i dessa. Tillsammans med 

vetskapen om att många lärare anser sig sakna kunskap om läsundervisning (Alatalo, 2011) 
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menar vi, trots de exempel på läsundervisning i ämnesspråkande som framkommer i vårt 

resultat, att detta är viktig lästeoretisk och ämnesspråklig kunskap för speciallärare att besitta, 

för att de i sin förebyggande roll ska kunna fungera som stöd för ämneslärare i att skapa goda 

och inkluderande lärmiljöer för elever.  

 

Hur arbetar ämneslärarna med stöttning som pedagogiskt verktyg?  

Scaffolding använd i denna studie som uttryck för de modeller för tänkande och handling som 

elever ges möjlighet att tillägna sig i SO-undervisningen i klass A respektive klass B. Denna 

definition av scaffolding överensstämmer med Bjerregaard och Kindenberg (2015), vilka 

förklarar scaffolding som en tillfällig och framåtsyftande hjälp med fokus på strategier som 

visar hur eleverna ska göra. I undervisningssammanhang beskriver Westlund (2009) 

scaffolding som lärarens modeller för exempelvis problemlösning, arbetsrutiner eller 

instruktioner. Föreliggande studies resultat visar att Kim och Conni använder scaffolding som 

pedagogiskt verktyg när de i helklassarbetet, med de i ämnesstoffet förekommande 

begreppen, ger eleverna modeller för hur de kan koppla begreppen till förkunskap och nutid. 

Andra exempel på scaffolding som framträder i vårt resultat, är när Conni i helklass 

modellerar en lässtrategi i form av ett tankemönster för inferering, uppmanar elever som inte 

hittar svaret på en fråga att läsa i boken och titta på bilderna eller när hen i bänkinteraktion 

lärare och elev emellan ger rådet att stryka under med linjal för att underlätta läsningen. Conni 

använder alltså scaffolding som pedagogiskt verktyg i elevers läsutveckling i sin SO-

undervisning. 

 

Studiens resultat visar vidare, som nämnts under föregående rubrik i denna resultatdiskussion, 

att både Kim och Conni i intervjuerna berättar om hur de tidigare använt scaffolding i elevers 

skrivutveckling, via arbete med att skapa mönstertexter utifrån cirkelmodellen respektive 

undervisat i ämnesspecifikt språk i faktatexter. Däremot ser vi inga konkreta exempel på hur 

scaffolding används som pedagogiskt verktyg i elevers skrivutveckling under våra 

observationer. Scaffolding är en bärande faktor i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt 

(se exempelvis Gibbons, 2009) varför vi anser att specialläraren i sin förebyggande yrkesroll 

har en viktig uppgift i att fungera som stöd till ämneslärare i arbetet med att utforma en språk- 

och kunskapsutvecklande undervisning där scaffolding blir ett sätt att arbeta med elevers 

skrivutveckling inom SO-ämnet. Geoghegan et al. (2013) framhåller explicit läs- och 
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skrivundervisning i form av modellering av metakognitiva strategier, som en framgångsfaktor 

i en stöttande lärmiljö. 

  

Kim uttrycker fortsättningsvis att hen medvetet använder scaffolding till eleverna i 

diskussionsgrupperna för att de ska lära sig att fungera som scaffolding för varandra i 

gruppinteraktionen. Kayi-Aydar (2013) fann i sin studie innefattande universitetsstuderande, 

att en förutsättning för att eleverna ska kunna fungera som stödpersoner för varandra i par- 

och grupparbeten, är att läraren är närvarande och ger modeller för hur stöttning kan utföras 

samt uppmärksammar eleverna på de tillfällen de stöttar varandra på ett bra sätt. Den 

medvetenhet om elevers behov av att lära sig hur de kan fungera som scaffolding för 

varandra, som Kim uttrycker, är alltså ytterst adekvat för att hens arbete med 

diskussionsgrupper ska vara lyckosamt för elevernas lärande. En annan viktig faktor är hur 

läraren differentierar undervisningen. Geoghegan et al. (2013) menar med differentierad 

undervisning hur lärare medvetet sätter samman elever i grupper utifrån gruppdeltagarnas 

förmåga att ge varandra scaffolding, i syfte att skapa en stöttande lärmiljö för eleverna. 

Sahlström (2011) uttrycker att elevers möjlighet till lärande är beroende av vem eller vilka 

de sitter bredvid eller arbetar tillsammans med, då elever i en klass har olika förkunskaper 

och förmågor och därmed kan verka som scaffolding för varandra i olika grad. Kim säger i 

intervjun att hen under en tid låtit eleverna arbeta i samma grupper för att de ska hitta sina 

roller, vilket är en god tanke mot bakgrund av Geoghegan et al. (2013) uttalande.  

  

Gibbons (2009), Hajer och Meestringa (2014), Bjerregaard och Kindenberg (2015) samt 

Johansson och Sandell Ring (2015) skriver alla om scaffolding som en möjlighet för läraren 

att upprätthålla höga förväntningar på eleverna samt en utmanande kognitiv och språklig nivå. 

Av studiens resultat framgår att scaffolding för Conni innebär att ge eleverna kompensatorisk 

hjälp i deras svårigheter. Föreliggande studie utgår ifrån ett relationellt specialpedagogiskt 

perspektiv, vilket enlig Ahlberg (2013) innebär en syn där elevers svårigheter inte ses som 

individrelaterade utan anses uppstå i mötet mellan individen och lärmiljön. Connis syn på 

scaffolding är inte kompatibel med det specialpedagogiska relationella perspektivet samt ovan 

nämnda uttalanden om scaffolding som ett pedagogiskt verktyg, vilket möjliggör att 

upprätthålla en hög och utmanande nivå i undervisningen. Kim uttrycker tankar liknande 

Connis när hen anser sig tänka in stöttning redan i sin planering av SO-undervisningen, på så 
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sätt att hen utgår från de elever i klass A som hen anser har särskilda behov. Hen månar om 

att arbetssättet i SO-undervisningen i klass A ska passa hela elevgruppen och menar att alla 

elever gynnas av de metoder som väljs med hänsyn till de elever som är i behov av särskilt 

stöd. Ett annat sätt att anordna undervisningen är att i högre grad använda sig av scaffolding i 

form av strategier för handling, tänkande, läsning och skrivning. I detta kan specialläraren i 

sin handledande profession, genom observationer av undervisningen, stötta ämnesläraren med 

kunskap om hur ökad scaffolding skulle kunna införas i undervisningen, i syfte att bibehålla 

en hög kognitiv och språklig nivå men ändå verka stöttande utifrån elevers olikheter.  

  

Scaffolding, som härrör ur Vygotskijs (1978) tankar om stöd av en mer kompetent person 

inom den lärandes proximala utvecklingszon, förutsätts alltså av interaktion. Betydelsen av att 

samtalande, läsande och skrivande sker i interaktiva, meningsfulla sammanhang samt 

betydelsen av en balans mellan kollektivt lärande och lärarledda klassrumsaktiviteter, där 

elevers olikheter får komma till uttryck, är faktorer som Tjernberg (2013) framhåller som 

betydelsefulla för ett lyckat läs- och skrivlärande. Vårt resultat visar att Kim förmår skapa god 

interaktion både i helklass-sammanhang och i diskussionsgrupperna i sin SO-undervisning. 

Eleverna är aktiva och vill gärna svara och berätta på SO-lektionerna i klass A. Kim använder 

sig av autentiska öppna frågor samt tillvaratar och bygger vidare på elevernas svar utan att 

värdera dem, vilket är utmärkande drag i Dysthes (1996) dialogiska klassrum. Kim, liksom 

Conni, visar tilltro till elevernas förmåga och har ett gott bemötande, vilket också är viktigt i 

det dialogiska klassrummet. Dysthe (1996) skriver att det dialogiska klassrummet utmärks av 

interaktion där lärare och elever lyssnar på varandra och tar varandras åsikter på allvar.  

 

Connis undervisning präglas mer av ett IRF/IRE-samtalsmönster, där hen ställer mer slutna 

frågor och elevernas svar ofta blir kortfattade. Gibbons (2009) liksom Lyle (2008), 

konstaterar att samtalsstrukturen IRF, där läraren via kontrollfrågor vill försäkra sig om vilka 

kunskaper eleverna besitter, är vanligt förekommande i klassrum. Dysthe (1996) skriver att 

när läraren använder sig av slutna frågor med givna svar, blir elevernas svar kortfattade. 

Elevsvar bestående av enstaka ord eller meningar ser vi ofta i helklassgenomgångar under 

våra observationer i klass B. Conni är, i sin iver att hjälpa eleverna, snabb att ställa 

förenklande och konkretiserande följdfrågor och låter snarare elevernas olika svar finnas 

parallellt i rummet än bygger vidare på desamma. Muhonen et al. (2016) belyser att många 

http://www.sciencedirect.com.db.ub.oru.se/science/article/pii/S0742051X16300075
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frågor eller uppmaningar från läraren inte automatiskt leder till hög delaktighet bland 

eleverna, utan för detta krävs att läraren aktivt lyssnar och visar intresse för elevernas idéer 

samt ställer öppna och autentiska frågor. Lyle menar att IRF-samtalsmönstret kan göras mer 

dialogiskt på så sätt att lärarna i sin återkoppling till eleverna använder elevsvaren för att 

förklara, exemplifiera eller motivera, medan Bjerregaard och Kindenberg (2015) skriver att 

fler elever kan delaktiggöras i undervisningen genom att läraren arbetar med mer öppna frågor 

som eleverna får diskutera i mindre grupper innan helklassdiskussioner tar vid. Dessa 

dimensioner, liksom att skapa tillfällen för eleverna att interagera med varandra under 

lektionerna, menar vi att Conni kan vidareutveckla i sin SO-undervisning. Vi ser också att 

utveckla IRF/IRE samtalsmönster till dialogisk undervisning är ett område där specialläraren 

via observationer och samtal skulle kunna utgöra ett stöd för ämneslärare i att utveckla en 

undervisning med goda och inkluderande betingelser för lärande.  

  

Slutligen visar vårt resultat att SO-undervisningen i de båda klasserna utmärks av goda 

stödstrukturer för lärande i form av en strukturerad undervisning med schema och planering 

uppskriven på tavlan, ett gott bemötande från lärarna samt ett tillåtande samtalsklimat. Langer 

(2001), Frank (2009), Tjernberg (2011, 2013) och Geoghegan et al. (2013) konstaterar 

nämligen att lärarens kompetens och tilltro till elevernas förmåga att lära, en tydlig 

undervisningsstruktur samt explicit undervisning i metakognitiva strategier för tänkande, 

läsande och skrivande är framgångsfaktorer som skapar en stöttande lärmiljö för eleverna. 

Liknande faktorer anser Muhonen et al. (2016) vara utmärkande för en lyckad dialogisk 

undervisning.  

 

På vilka sätt kan specialläraren i sin förebyggande yrkesroll fungera som kvalificerad 
samtalspartner till, samt stötta, SO-lärare i att skapa goda och inkluderande betingelser 
för mellanstadieelevers språk-, skriv- och läsutveckling? 
Syftet med studien är att undersöka hur ämneslärare på mellanstadiet arbetar med 

ämnesspråkande i den ordinarie SO-undervisningen. Utifrån studiens resultat diskuteras i det 

följande hur specialläraren i sin förebyggande yrkesroll kan fungera som stöd och kvalificerad 

samtalspartner till SO-lärare, i att skapa goda samt inkluderande betingelser för 

mellanstadieelevers språk-, skriv- och läsutveckling. SO-ämnenas språk- och textmiljöer blir i 

årskurs fyra svåra för många elever att hantera, då de är abstrakta och innehåller ett ordförråd 
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som skiljer sig från elevernas vardagsspråk. I kombination med avtagande eller helt utebliven 

undervisning i strategier för läsande och skrivande i ämnesundervisningen riskerar elever att 

hamna i svårigheter och specialpedagogiska åtgärder. Trots insikt i att specialpedagogiskt stöd 

är bra för lärandet, upplever många elever enligt Groth (2007) en känsla av avvikelse och 

utanförskap som en följd av den negativa klang som specialpedagogiska insatser har. Flera 

olika forskare, däribland Langer (2001), Tjernberg (2011, 2013) och Geoghegan et al. (2013), 

uttrycker betydelsen av lärarens kompetens samt möjligheten för elever att lära i interaktion 

inom klassens ram, som betydelsebärande faktorer för elevers skolframgång. Tron på 

interaktionens och sammanhangets betydelse för elevers språk- och kunskapsutveckling är i 

analogi med det sociokulturella perspektivets syn på lärande och motiverar att specialläraren 

arbetar som kvalificerad samtalspartner och stöd till SO-lärare, i syfte att motverka att elever i 

årskurs fyra hamnar i skolsvårigheter och exkluderande speciallärarinsatser till följd av 

bristande undervisning. Tanken om en inkluderande undervisning finner även stöd i Lgr11 

(Skolverket, 2015), där det står att läsa att alla som arbetar i skolan har ett särskilt ansvar för 

de elever som av olika anledningar har svårt att nå utbildningsmålen.  

   

Vårt resultat visar att både Kim och Conni bedriver en undervisning av god kvalitet med flera 

exempel på god språk- och läsundervisning samt scaffolding och interaktion inom klassens 

ram. Utifrån vårt resultat kan vi ändå konstatera att specialläraren i sin förebyggande 

yrkesroll, kan fungera som stöd och kvalificerad samtalspartner till SO-lärare i att skapa goda 

och inkluderande betingelser för mellanstadieelevers språk-, skriv- och läsutveckling, 

avseende kunskapsförmedling om vikten av att undervisa i strategier för läs- och 

skrivutveckling inkluderat inom ämnenas ram, exempelvis genom att tillämpa ett språk- och 

kunskapsutvecklande arbetssätt och cirkelmodellen. Ett annat område där specialläraren kan 

fungera stöttande för SO-lärare, är i arbetet med att utforma en undervisning där scaffolding i 

form av modellering av metakognitiva strategier för läsande och skrivande inom ämnet 

genomförs. Ett tredje område där vi utifrån vår studies resultat anser att specialläraren, via 

observationer och samarbetande samtal (Sundqvist, 2012), skulle kunna utgöra ett stöd för 

ämneslärare i att utveckla en undervisning med goda och inkluderande betingelser för lärande, 

är att utveckla IRF/IRE samtalsmönster till dialogisk undervisning. Utifrån det sociokulturella 

perspektivet samt det specialpedagogiska relationella perspektivet, vilka underbygger tankar 

om interaktion och inkludering, ser vi att specialläraren via samarbetande samtal (Sundqvist, 

2012) med SO-lärarna samt observationer av SO-undervisning kan verka för en inkluderande 
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undervisning med ökad scaffolding, i syfte att bibehålla en hög kognitiv och språklig nivå 

men ändå verka stöttande utifrån elevers olikheter.   

 

Vidare forskning  
Föreliggande studie undersöker hur ämneslärare på mellanstadiet arbetar med 

ämnesspråkande i den ordinarie SO-undervisningen. Nu rådande läroplan, Lgr11 (Skolverket, 

2015), föreskriver att alla lärare ska undervisa så att elevernas kunskaper och språk utvecklas 

parallellt i ämnet medan forskningsrapporten Speciella yrken? Specialpedagogers och 

speciallärares arbete och utbildning (Göransson et al., 2015) visar att speciallärares och 

specialpedagogers arbetsuppgifter huvudsakligen består i att stötta enskilda elever. Utifrån 

vårt resultat kan konstateras områden i elevers läs- och skrivutveckling inom SO-

undervisningen, där specialläraren kan fungera som stöd och kvalificerad samtalspartner till 

SO-lärare i att utveckla undervisningen, i syfte att underlätta för eleverna att läsa och förstå 

samt tala och skriva ämnesspecifikt språk. Dock är vår studie av liten art och baserad på ett 

subjektivt urval varför dess resultat inte kan sägas vara generaliserbart. 

 

Mot denna bakgrund menar vi att fler större studier som undersöker ordinarie 

ämnesundervisning med elevers språk-, skriv- och läsutveckling samt möjligheterna till 

inkludering i fokus, är av intresse att genomföra. Vår databassökning visar att tidigare 

forskning kring SO-undervisning behandlar ämnesinnehållet varför studier som fokuserar läs- 

och skrivutveckling inom SO-ämnet är ett intressant vidare forskningsområde då det 

ämnesspecifika språket vållar elever skolsvårigheter. Även studier som undersöker 

möjligheterna för speciallärare att verka på gruppnivå, som kvalificerad samtalspartner samt 

stöd åt ämneslärare, är av intresse att genomföra då vår databassökning visar att tidigare 

forskning om inkludering samt speciallärare inte har detta fokus.  
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Bilaga 1 
 

Samtycke inför intervju samt klassrumsobservationer 

 

Hej! 

Jag heter……. och studerar till speciallärare på Örebro Universitet. Jag är inne på min sista 
termin och ska under våren skriva det slutliga examensarbetet.  

Jag skriver det här brevet eftersom jag är intresserad av att få delta i klassens so-undervisning. 
Genom observationer önskar jag undersöka hur läraren med ett språkutvecklande arbete 
bygger upp kunskaper i so-undervisningen. Jag har fått lärare och rektors samtycke till att 
genomföra undersökningen. 

De genomförda observationerna kommer att behandlas konfidentiellt. Samtliga deltagare 
kommer att avidentifieras i examensarbetet och varken namn på elever, lärare eller skola 
kommer att nämnas. Efter studiens avslut kommer inga anteckningar att sparas utan allt 
kommer att förstöras.  

Deltagandet är frivilligt och kan när som helst avbrytas. 

Jag svarar gärna på frågor om undersökningen! Maila mig i så fall på nedanstående adress: 
 
  
Min handledare heter Marie Nordmark, Fil Dr i Pedagogik, Örebro universitet, Akademin för 
humaniora, utbildnings- och samhällskunskap, 701 82 ÖREBRO, Telefon 019-30 38 72. 
marie.nordmark@oru.se 

 

 
Mvh  
 
 
 
 
 
 
 
Jag har läst igenom ovanstående information och samtycker till att  
 
delta i undersökningen   
 
inte delta                          
 
 
Lärarens namn: ……………………………………………….Ort/datum………………… 
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Bilaga 2 
 

Samtycke inför klassrumsobservationer 

 

Hej! 

Jag heter……. och studerar till speciallärare på Örebro Universitet. Jag är inne på min sista 
termin och ska under våren skriva det slutliga examensarbetet.  

Jag skriver det här brevet eftersom jag är intresserad av att få delta i klassens so-undervisning. 
Genom observationer önskar jag undersöka hur läraren med ett språkutvecklande arbete 
bygger upp kunskaper i so-undervisningen. Jag har fått lärare och rektors samtycke till att 
genomföra undersökningen. 

De genomförda observationerna kommer att behandlas konfidentiellt. Samtliga deltagare 
kommer att avidentifieras i examensarbetet och varken namn på elever, lärare eller skola 
kommer att nämnas. Efter studiens avslut kommer inga anteckningar att sparas utan allt 
kommer att förstöras.  

Deltagandet är frivilligt och kan när som helst avbrytas. 

Jag svarar gärna på frågor om undersökningen! Maila mig i så fall på nedanstående adress: 

Min handledare heter Marie Nordmark, Fil Dr i Pedagogik, Örebro universitet, Akademin för 
humaniora, utbildnings- och samhällskunskap, 701 82 ÖREBRO, Telefon 019-30 38 72. 
marie.nordmark@oru.se  

Mvh  

Jag har läst igenom ovanstående information och samtycker till att mitt barn 

deltar i undersökningen             

inte deltar 

 

Vårdnadshavares namn:………………………………………… Ort/datum………………… 

 

Jag har läst igenom ovanstående information och samtycker till att  

delta i undersökningen   

inte delta                          

Elevens namn: …………………………………………………………… 

Ort/datum………………………………………………………………… 
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Bilaga 3  
 

Cirkelmodellen 
Pauline Gibbons (2006) framhåller cirkelmodellen som ett sätt arr arbeta språk- och 

kunskapsutvecklande på. Enligt Gibbons består cirkelmodellen i korthet av följande fyra 

faser:  

1. Bygga upp kunskap inom ämnesområdet genom att ge eleverna bakgrundskunskap.  

Se på bilder, tala, lyssna, läsa och samla information via tankekarta, faktablad, en 

ämnesspecifik ordbank, arbete i hem- och expertgrupp. Läraren kan i denna fas 

modella lässtrategier för eleverna för att de själva effektivt och med behållning ska 

kunna läsa faktatexter inom genren.  

2. Studera och rekonstruera texter inom genren med fokus på form och funktion. 

Eleverna ska få bekanta sig med texttypens syfte, struktur och språkliga kännetecken.  

3. Skriva en gemensam text, lärare och elever tillsammans, i syfte att visa hur en text i 

genren byggs upp till språk och innehåll. Textens ämne, innehåll och formuleringar 

liksom redigeringsarbetet bestäms och görs tillsammans i klassen. På detta sätt 

tydliggörs skrivprocessen och produkten liksom grammatiken tas upp i ett funktionellt 

och relevant sammanhang.  

4. Skriva en individuell text. Färdiga texter publiceras.  

 



62 

 

Bilaga 4 
 

Intervjufrågor 

Med utgångspunkt i vårt syfte och frågeställningar samt våra observationspunkter skapade vi 

följande intervjufrågor:  

- Vilka aspekter har du tagit hänsyn till i planeringen av det här arbetsområdet? Varför?  

(Elevers behov, språkets roll för elevernas förståelse, förförståelse, elevers delaktighet, 

arbetsuppgifter) 

- Hur gör du när du inleder en ny lektion? Varför?  

- Hur tillvaratar du elevernas förförståelse?  

- Vad innebär stöttning för dig?  

- Hur undervisar du i ämnesspråket?  

- Hur ser du på interaktion i undervisningen?  
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