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Abstract 
Language development benefits pupils’ knowledge development and progress in school. 

Pupils whose linguistic ability is deficient risk encountering difficulties with knowledge 

development in school. Teachers therefore need to know what they can do to support 

pupils’ language development. This study examined the occurrence of seven language 

development activities in four classes in Swedish and mathematics in grades 2 and 3. 

The practice of the teachers was documented with the support of an observation 

schedule based on the British “Communication Supporting Classrooms Observation 

Tool”. The results were analysed and compared according to school subject and grade. 

The study shows that language development activities occur more often in Swedish 

teaching but that the range of activities in mathematics teaching is wider. Moreover, the 

study shows that the pupils are offered few opportunities to work together, as the focus 

is instead on activities directed by the teacher. 
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1 Inledning 
Lärare strävar efter att samtliga elever ska uppnå de nationella kunskapskraven. Den 

undervisning som genomförs ska grundas på den rådande läroplanen, skollagen och på 

forskning om elevers lärande. Sedan början av 2000-talet har elevers kunskapsnivå 

sjunkit inom läsförståelse, matematik och naturkunskap enligt PISA-undersökningarna. 

Däremot visar resultaten i PISA 2015 att denna trend har brutits. Vad förbättringarna 

beror på är oklart, men enligt Skolverket (2016a) krävs det fortsatta satsningar på att 

utveckla undervisningen för att resultaten ska öka.  

Ett sätt för lärare att utveckla sin undervisning är att ta del av aktuell forskning och 

olika fortbildningsinsatser. För att utveckla läs-, skriv- och matematikundervisningen 

och elevers lärande inom dessa områden kan lärare exempelvis ta del av Läs- och 

Matematiklyftet vars material bygger på didaktisk forskning och analyser av elevers 

resultat (Skolverket, 2015). Enligt forskare kan undervisningen även utvecklas genom 

att lärare inkluderar fler aktiviteter som har visat sig ha positiva effekter på elevers 

inlärning. Enligt flertalet forskare är framförallt den muntliga språkutvecklingen central 

för elevers läs- och skrivutveckling och kunskapsutveckling (se Palmér, 2010; Dockrell, 

Stuart & King, 2010; Hajer & Meestring, 2010). Språket är på så sätt vårt främsta 

verktyg för att skapa förståelse men även för att bearbeta kunskap. Palmér (2010) 

skriver att det muntliga språket ligger till grund för elevers inlärning eftersom barn i 

yngre år inte kan läsa sig till kunskap. Dockrell m.fl. (2010) skriver att elever riskerar 

att inte nå skolans kunskapsmål ifall deras språkliga förmåga brister. Det är därför 

viktigt att lärare skapar undervisningssituationer där elever erbjuds möjligheter att 

utveckla sina språkliga förmågor. Enligt Hajer och Meestring (2010) ansvarar samtliga 

ämnen i skolan för elevers språkutveckling. De anser att lärare ska fokusera lika mycket 

på språkutveckling som ämneskunskaper eftersom språkutvecklande undervisning 

stödjer samtliga elevers lärande.  

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka förekomsten av språkutvecklande aktiviteter inom 

fyra klasser i svensk- och matematikundervisningen.  

Studiens frågeställningar är: 

• Vilka språkutvecklande aktiviteter förekommer i de fyra klasserna?  
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• Vilka likheter och skillnader framkommer mellan årskurs 2 och 3?  

• Vilka likheter och skillnader framkommer mellan undervisningen i svenska och 

matematik? 

2 Bakgrund 
Detta kapitel inleds med en genomgång av vad det står i läroplanen om skolans ansvar 

för elevernas språkutveckling i svenska och matematik (2.1). Därefter följer en 

genomgång av tidigare forskning (2.2) samt en kort beskrivning av det instrument som 

studien inspirerats av (2.3). Avslutande i detta kapitel lyfts det sociokulturella 

perspektivet och de begrepp som studien vilar på (2.4). 

2.1 Läroplanen för grundskola, förskoleklass och fritidshemmet 
I läroplanen (Skolverket, 2016b) framkommer att eleverna efter avslutad grundskola ska 

kunna använda sig av språket i tal och skrift. De ska även kunna arbeta enskilt och 

tillsammans med andra samt använda sig av ett kritiskt tänkande för att självständigt 

formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiskt tänkande. I samtliga 

skolämnen ska elever kunna argumentera och redogöra muntligt liksom skriftligt inom 

det ämnesspecifika området (Skolverket, 2016b). Nedan beskrivs vad som framkommer 

om språkutveckling i respektive kursplan för skolämnena svenska och matematik. 

2.1.1 Språklig utveckling enligt kursplanen i svenska 

Skolverket (2016b) betonar vikten av att elever i ämnet svenska ska utveckla tilltro till 

sin språkliga förmåga samt medvetandegöras om den. Detta ska ske genom att elever 

via tal och skrift får utveckla sin förmåga att kommunicera. Elever ska även ges 

förutsättningar att lära sig anpassa språket efter olika situationer samt följa språkliga 

normer och strukturer. I syftet för svenska framhålls att elever ska ”få förståelse för att 

sättet man kommunicerar på kan få konsekvenser för andra människor” (Skolverket, 

2016b, s. 247). 

2.1.2 Språklig utveckling enligt kursplanen i matematik 

I ämnet matematik har kommunikations- och resonemangsförmågan fått ett större 

utrymme i den rådande kursplanen jämfört med den tidigare kursplanen. Inom 

matematiken ska elever lära sig att ”argumentera logiskt och föra matematiska 

resonemang” samt ”använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, 
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argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser” (Skolverket, 

2016b, s. 56).  

2.2 Tidigare forskning 
Den språkliga förmågan har visat sig vara central för elevers kunskapsutveckling samt 

läs- och skrivutveckling i skolan (Snowling, Adams, Bishop & Stothard, 2001; Conti-

Ramsden, Durkin, Simkin & Knox, 2009, Palmér, 2010). Vi använder språket för att 

själva eller tillsammans med andra skapa nya kunskaper. ”Läsning och skrivning kan 

sägas vara två sidor av samma mynt” skriver Westlund (2009, s. 63) med vilket 

författaren menar att läs- och skrivförmågorna har olika utvecklingsförlopp men att de 

är delar av språkutvecklingen.  I takt med att den talspråkliga förmågan utvecklas följer 

det även att elever lär sig läsa och skriva, vilket precis som talspråket är delar av den 

språkliga utvecklingen (Westlund, 2009). Dockrell, Bakopoulou, Law, Spencer och 

Lindsay (2015) skriver att det är viktigt att stödja elevers språkliga förmågor och 

färdigheter. Elevers språk kan utvecklas signifikant om de erbjuds regelbundna 

klassrumsaktiviteter som enligt forskning har påvisade positiva effekter på den 

språkliga utvecklingen (Dockrell m.fl. 2010). 

Ovanstående forskare har framförallt fokuserat på undervisning inom respektive språk, 

men det finns även de som fokuserat på språkutvecklingen inom matematik. Häggblom 

(2013) skriver att elever genom muntlig kommunikation lär sig att resonera men även 

lyssna på sina resonemang. Genom att använda sitt språk för att beskriva olika fenomen, 

begrepp eller räknestrategier blir tankarna synliga för elever och lärare. Vidare får 

elever med en nedsatt språklig förmåga svårare att klara av matematiken i högre 

årskurser menar Jess, Skott och Hansen (2011). Detta beror på att uppgifterna blir allt 

mer läsbaserade. För att kunna lösa en läsbaserad matematikuppgift krävs noggrann 

läsning för att få med alla upplysningar. Detta överensstämmer även med det som 

Dyrvold (2016) skriver i sin avhandling. Idag kräver matematik mycket mer än att bara 

räkna. Elever ska även analysera begrepp, symboler och bilder ihop med texten som 

utgör uppgifterna. En uppgift som innehåller flera av dessa element gör att den blir 

svårare och elever behöver därför en utvecklad läsförståelse och tolkningsförmåga 

(Dyrvold, 2016). De elever vars läsförmåga inte räcker till kan gå miste om viktig 

information eller bli vilseledda. Dessa elever riskerar att inte klara av läsbaserade 

matematikuppgifter trots att de kanske har den matematiska kompetensen att lösa 
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uppgiften. Språket har alltså lika mycket betydelse för förståelse inom matematiken som 

den har för läs- och skrivförståelsen i t.ex. svenskämnet. Oavsett ämne är språket 

viktigt. Conti-Ramsden m.fl. (2009) skriver att en tidig användning av en undervisning 

som utvecklar språk, läsande och skrivande har signifikant påverkan på elevers 

akademiska framgång och är av särskild vikt för elever med språksvårigheter. Enligt 

Palmér (2010) och Dockrell m.fl. (2010 & 2015) kan undervisningen förbättras genom 

att läraren använder sig av språkutvecklande aktiviteter. 

2.3 Communication Supporting Classroom Tool 
Dockrell m.fl. (2015) gjorde en metaanalys av forskning som publicerades i 

internationella tidskrifter för att identifiera faktor som kännetecknar språkutvecklande 

miljöer, aktiviteter och interaktioner i klassrum. Utifrån dessa tre dimensioner skapades 

observationsverktyget Communication Supporting Classroom Observation Tool 

(CSCOT) som lärare kan använda för att identifiera styrkor och utvecklingsbehov i den 

fysiska miljön och i undervisningen. CSCOT är framtagen i Storbritannien och listar 44 

faktorer i de tre dimensionerna som enligt forskning stöttar elevers språkutveckling. 

Vad gäller dimensionen språkinlärningsmöjligheter identifierade de fem aktiviteter som 

uppvisade positiva effekter på elevers språkliga utveckling: 

1. Smågruppsarbete med stöd av vuxen 

2. Interaktiv bokläsning 

3. Strukturerade samtal med vuxen 

4. Strukturerade samtal med jämnåriga 

5. Inkludering av samtliga elever i smågruppsarbeten 

CSCOT har tidigare använts i svensk forskning för att undersöka dess användbarhet i 

svenska skolkontexter. Waldmann och Sullivan (2016) gjorde en studie där 20 klasser i 

årskurs 1 inkluderades inom ämnet svenska och de kom fram till att verktyget är av 

relevans även i svenska klassrum. De skriver att verktyget identifierade både styrkor 

och svagheter i undervisningspraktiken och att det därför med fördel kan implementeras 

i skolorna. Enligt Waldmann och Sullivan (2016) kan verktyget bidra till större 

medvetenhet om vilken betydelse olika faktorer har för språkutveckling och vilka 

förbättringar som krävs. 
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2.4 Teoretiskt perspektiv och centrala begrepp 
Skolverkets styrdokument liksom den tidigare forskning som redovisats ovan tar 

avstamp i det sociokulturella perspektivet. Därmed blir det naturligt att även 

föreliggande studie genomsyras av detta perspektiv och Vygotskijs teori om lärande. 

Grundtanken för det sociokulturella perspektivet är att människan lär sig genom sociala 

sammanhang i en oändlig process (Säljö, 2012). 

2.4.1 Den proximala utvecklingszonen/ZPD 

Den proximala utvecklingszonen, vilken vi hädanefter benämner som ZPD (Zone of 

Proximal Development), är hämtad från Vygotskij (se t.ex. Vygotskij, 2001). ZPD 

beskriver den nivå som ligger precis över det individen klarar av på egen hand. Enligt 

Vygotskij är en individs utvecklingspotential som störst inom den proximala 

utvecklingszonen. Genom att erbjudas adekvat stöd inom ZPD kan personen klara av 

saker som den inte klarar av på egen hand. Viktigt att uppmärksamma är att denna zon 

ligger mellan det som eleven kan själv och det som är för svårt. ZPD innehåller alltså 

inte samtliga områden som eleven inte behärskar utan enbart nivån just över den eleven 

befinner sig på. I en klass har alla elever olika ZPD och en elevs ZPD kan variera inom 

de olika ämnena. ZPD flyttas i takt med att elevens kunskaper ökar. 

2.4.2 Stöttning 

Stöttning beskriver det stöd som en mer kunnig person erbjuder en mindre kunnig 

person för att den personen ska klara av något som ligger inom hans/hennes ZPD. Detta 

stöd ska vara medvetet utvalt för att en elev ska klara av uppgiften. Stöttning kan enligt 

Gibbons (2015) bland annat komma i form av dialoger och samtal. Gibbons (2015) 

skriver även att stöttningen ska vara tillfällig, vilket innebär att stöttningen således inte 

får bli ett krav för att barnet ska klara av uppgiften.  

2.4.3  Definition av begreppet språkutvecklande aktivitet 

Det språk som elever oftast använder kallas för vardagsspråk eller samtalsrelaterat 

språk, d.v.s. det språk som används för att samtala om vardagliga situationer. I skolan 

används däremot ämnesspecifika språk, också kallat kunskapsrelaterade språk, d.v.s. ett 

språk som är mer abstrakta än vardagsspråket och som hålls inom ramen för ett visst 

skolämne (Skolverket, 2014; Cummins, 1979). 
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Enligt Skolverket (2014) innebär en språkutvecklande undervisning att lärare använder 

begrepp som tillhör det aktuella skolämnet. I samtliga kursplaner finns det bl.a. som mål 

att elever ska kunna föra samtal och resonemang inom det ämnesspecifika området. 

Lärare har därför en viktig uppgift att dessutom undervisa om hur resonemang byggs 

upp och hur de kan kopplas till ämnesrelevansen (Skolverket, 2014).    

Vidare definierar vi begreppet språkutvecklande aktivitet som ett tillfälle där syftet är att 

eleven ska utveckla sitt ämnesspecifika språk inom ramen av en undervisningssituation. 

Aktiviteten behöver därmed inte ta upp hela lektionen utan kan vara en mindre del i en 

större helhet, därmed kan flertalet språkutvecklande aktiviteter kan ske under en lektion. 

3 Metod och material 
I detta kapitel presenteras inledningsvis studiens metodval (3.1) och deltagare (3.2). 

Därefter ges en beskrivning av det valda instrumentet (3.3) och en genomgång av hur 

observationerna genomförts (3.4). Avslutningsvis ges en förklaring av den analysmetod 

som användes (3.5). 

3.1 Metodval 
Eftersom studiens syfte är att undersöka vilka språkutvecklande aktiviteter som 

förekommer i klassrummen har vi valt att göra observationer vilket ger oss möjlighet att 

se lärarnas praktik ute på skolorna. När teori och praktik knyts samman kan det bidra till 

en djupare förståelse menar Kihlström (2007). När observatören kopplar samman 

observationen till aktuell forskning hjälper det observatören att förstå olika delar av 

barns och elevers utveckling och lärande (Kihlström, 2007). I vårt fall skapas en djupare 

förståelse för lärarens praktik.   

En risk med observationer är att de kan resultera i en skev bild av verkligheten p.g.a. att 

observatörerna påverkas av olika psykologiska faktorer. De psykologiska faktorerna 

berör bl.a. minnet och hur vi tolkar olika situationer. Den största risken vid 

observationer är den selektiva perceptionen som gör att observatörerna dokumenterar 

det de vill se (Denscombe, 2016). För att minimera risken för snedvridning använder 

vi ett observationsschema som fungerar som en checklista som specificerar vilka 

aktiviteter som ska observeras och hur dessa ska observeras. Observationerna 

betecknades därför som strukturerade (Kihlström, 2007; Denscombe, 2016). En styrka 



  

 

9 

med strukturerade observationer är att observationerna får ett tydligare fokus, något som 

minskar risken för selektiv perception och säkerställer likvärdigheten i observationerna. 

Eftersom observationerna genomfördes av två observatörer blev valet att genomföra 

strukturerade observationer med hjälp av en checklista också ett sätt att säkerställa 

likvärdighet mellan observatörerna. 

3.2 Avgränsning och urval 
I denna studie deltog fyra klasser, två årskurs 2 och två årskurs 3, från tre olika skolor i 

södra Sverige. Klasserna bestod i genomsnitt av 25 elever i varje klass. I tre av fyra 

klasser fanns det extra stöd i form av fritids- eller speciallärare under 

observationstillfällena. Sammanlagt observerades 15 lektioner vilket gör att vi inte får 

ett resultat som går att generalisera eftersom deltagarantalet är lågt och tiden för kort för 

att ge en helhetsbild över skolans verksamhet. 

Inför studien kontaktades lärare som vi är bekanta med sedan tidigare. Bekantskapen 

gör att vår närvaro i klassrummen kan få mindre effekt på elevernas och lärarnas 

beteende under observationerna. I största möjliga mån ska lärare och elever agera 

naturligt och inte känna sig stressade av vår närvaro. Genom bekantskapen kan 

orosfaktorer som t.ex. osäkerhet inför främlingar reduceras till ett minimum.  

Eftersom vi ville observera svensk- och matematiklektioner främst under förmiddagarna 

samt på olika dagar begränsades tillfällena för när vi kunde komma ut till klasserna. 

Trots dessa begränsningar gjorde vi detta val eftersom det är viktigt att inkludera olika 

dagar för observationstillfällena för att förhindra en eventuell snedvridning och för att 

garantera ett någorlunda representativt urval (Denscombe, 2016). Samtidigt skriver 

Dockrell m.fl. (2015) att observationer bör ske under förmiddagspassen eftersom 

deltagarna under eftermiddagen riskerar att bli mer passiva p.g.a. trötthet. Det finns 

dock elever som är trötta även på morgonen, men av erfarenhet upplever vi att fler 

elever är piggare på morgonen jämfört med eftermiddagen.   

Studien fokuserar på årskurs 2 och 3 eftersom den genomfördes under höstterminen. De 

elever som går i årskurs 1 har nyligen börjat grundskolan och är därmed inte lika 

skolvana. I början av årskurs 1 måste eleverna bli vana vid skolans strukturer och 

arbetssätt, och det riskerar att bli många avbrott i undervisningen, t.ex. på grund av att 

eleverna inte orkar sitta på stolarna eller på grund av att de blir distraherade av varandra. 
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Om studien hade genomförts under vårterminen hade vi valt att inkludera årskurs 1 

eftersom de då bör vara mer vana vid skolan. I årskurs 2 känner eleverna till skolans 

strukturer och det arbetssätt som används. Årskurs 3 inkluderades eftersom eleverna bör 

vara på god väg att nå kunskapskraven för svenska och matematik.  

Inför observationerna kontaktade vi lärarna för att få ett godkännande av dem. Samtidigt 

skickade vi ut ett samtyckesbrev (bilaga 1) till lärarna. I enlighet med Vetenskapsrådets 

(2002) etiska krav informerade vi lärarna om studiens syfte och metod. Lärarna 

garanterades även konfidentialitet och informerades om att insamlat material endast 

kommer användas i föreliggande studie och inte spridas vidare. Lärarna gav sitt 

samtycke via mejl. Samtyckesbrevet skickades inte ut till elevernas vårdnadshavare 

eftersom observationerna inte riktades mot elevgruppen utan enbart aktiviteterna i 

klassrummet och eftersom det inte sker någon dokumentation genom fotografering, 

video- eller ljudupptagning. Inför studien fick deltagarna veta att vi vill observera olika 

aktiviteter som sker i klassrummet under svensk- och matematiklektionerna med hjälp 

av ett observationsschema. För att undvika att lärarna skulle få för mycket information 

fick de inte se observationsschemats aktiviteter. Det finns dock en risk att det som 

observerades var ett resultat av att lärarna anpassade sin undervisning utifrån den 

information som de delgavs, men det kan likväl ingå i planeringen eller vara ett resultat 

av läromedlets innehåll. Eftersom vi känner lärarna sedan tidigare och har god insyn i 

hur de bedriver sin undervisning är det vår bedömning att de inte gjorde en större 

anpassning av sin undervisning utifrån den information som de delgavs inför 

observationerna. 

3.3 Instrument 
Som tidigare nämnts använde vi oss av ett observationsschema för att strukturera våra 

observationer. Observationsschemat gör att fokus läggs på det som ska observeras och 

minskar risken för att data som inte är relevant för undersökningens syfte samlas in 

(Denscombe, 2016). Fördelarna med ett observationsschema blir att samma aktiviteter 

dokumenteras vid samtliga tillfällen och av båda observatörer. Nackdelarna är att 

observatörerna begränsas till observationsschemats innehåll. För att motverka detta 

inkluderade vi utrymme för anteckningar där vi kunde lägga till fler aktiviteter som inte 

specificerades i schemat. Vi genomförde även tre pilotobservationer för att säkerställa 

att observationsschemat svarade på det vi vill undersöka samt att vi bedömde 
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aktiviteterna lika. Pilotobservationerna genomfördes genom att båda observatörer 

dokumenterade samma lektion oberoende av varandra. Vid jämförelserna av resultaten 

efter pilotobservationerna upptäcktes inga skillnader i hur vi bedömde aktiviteterna, 

vilket betyder att verktyget har en god interbedömarreliabilitet. Eftersom verktyget hade 

en god interbedömarreliabilitet inkluderades resultaten från pilotstudien i 

resultatredovisningen. Pilotstudien resulterade dock i en mindre revidering av 

observationsschemat. Aktiviteten strukturerade samtal med vuxen delades upp i två 

kategorier och specificerades: enskilt eller i grupp och helklass. Vidare tillkom även 

aktiviteten försök görs till inkludering av samtliga elever i helklassarbeten. Till följd av 

dessa förändringar sammanställdes ett nytt observationsschema där dessa aktiviteter 

inkluderades. 

Det observationsschema som utarbetats för studien (bilaga 2) inspirerades av CSCOT 

som utvecklades av Dockrell m.fl. (2015). Eftersom föreliggande studie undersöker 

språkutvecklande aktiviteter valde vi att utgå från denna dimension i CSCOT. De andra 

två dimensionerna som behandlar klassrumsmiljön och specifika interaktioner mellan 

elever och lärare var inte relevanta för denna studies syfte. I vårt observationsschema 

anges sju språkutvecklande aktiviteter som listas i punkterna nedan. En aktivitet kan 

observeras flera gånger under ett observationstillfälle. Dock har vi i enlighet med 

Dockrell m.fl. (2015) valt att specificera en övre gräns för hur många gånger en aktivitet 

kan observeras under ett och samma observationstillfälle. En aktivitet kan därmed 

observeras max fem gånger under ett och samma observationstillfälle. När en aktivitet 

observeras fem gånger under en lektion innebär det att aktiviteten sker regelbundet 

under den aktuella lektionen. 

1. Smågruppsarbete med stöd av vuxen 

2. Interaktiv bokläsning 

3. Strukturerade samtal med vuxen (enskilt eller i grupp) 

4. Strukturerade samtal med vuxen (helklass) 

5. Strukturerade samtal med jämnåriga 

6. Försök görs till inkludering av samtliga elever i smågruppsarbeten 

7. Försök görs till inkludering av samtliga elever i helklassarbeten 
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3.3.1 Förklaring av aktiviteternas innehåll 

Den första kategorin i observationsschemat är smågruppsarbete med stöd av vuxen, 

vilket innebär att eleverna arbetar tillsammans med olika uppgifter och där läraren finns 

till för att ge stöttning vid behov. För denna kategori krävs det att eleverna arbetar i 

grupper om två till tre. Anledningen till att gruppstorlekarna begränsas är eftersom 

Jensen (2012) skriver att lärandet för kommunikation är som effektivast mellan eleverna 

om de arbetar i par eller grupper om tre. Jensen (2012) menar att elever som arbetar i 

dessa konstellationer enklare tar till sig innehållet eftersom deras uppmärksamhet inte 

sprids ut på samma sätt som vid arbete i större grupper eller helklass. Ett annat krav är 

att eleverna skapar någon slags produkt, exempelvis ett faktablad om ett djur. 

Den andra aktiviteten är interaktiv bokläsning. Aktiviteten utgår från Westlunds (2012) 

beskrivning av begreppet. Författaren skriver att interaktiv bokläsning är en läsande 

form där eleverna bjuds in till att diskutera händelser och begrepp som relaterar till 

handlingen. Eleverna får även förutspå, svara på frågor och ställa egna frågor kring 

texten samt sammanfatta handlingen. Westlund (2012) kopplar den interaktiva 

bokläsningen endast till skönlitterär läsning, men för denna aktivitet inkluderas 

dessutom läromedel som t.ex. matematikboken. Inom matematiken kan läraren och 

eleverna tillsammans läsa uppgifter eller liknande i läromedlet, problematisera 

innehållet, lyfta frågor och sammanfatta.      

Den tredje, fjärde och femte kategorin behandlar strukturerade samtal vilket innebär att 

kommunikationen är i centrum. Samtalen ska hålla sig inom ett visst område med 

bestämda ramar, exempelvis att eleverna samtalar om normer och värden.  Som tidigare 

nämnts har vi valt att bryta ner Dockrells m.fl. (2015) aktiviteter för att tydligare visa på 

de olika varianterna av strukturerade samtal som möjligen sker i klassrummen. Den 

tredje aktiviteten är strukturerade samtal med vuxen (enskilt eller i grupp). För det 

enskilda samtalet krävs det att läraren och eleven samtalar runt ett problem eller 

liknande område och båda är aktiva i samtalet och lyssnar på den andre. För 

gruppsamtalet delas eleverna upp i halvklass eller mindre grupper och läraren är med 

och leder samtalet men låter eleverna påverka innehållet. Den fjärde kategorin, 

strukturerade samtal med vuxen (helklass) innebär att lärare och elever samtalar kring 

ett bestämt område men att det istället sker i helklass. För den femte kategorin, 

strukturerade samtal med jämnåriga, krävs det att eleverna diskuterar utifrån ett 
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förutbestämt område men det är elevernas ansvar att samtalet hålls inom ramarna med 

stöd av läraren vid behov. 

Anledningen till att vi inkluderade samtal i helklass är att lärarledda helklassamtal kan 

ha vitt skilda syften, t.ex. informerande syfte, socialt syfte eller ett syfte för att bearbeta 

kunskap tillsammans (Palmér, 2010). Elevernas språkliga utveckling gynnas mest av de 

dialogiska och monologiska klassrumsamtalen jämfört med det traditionella 

helklassamtalet. Detta innebär att läraren ställer frågor av autentisk karaktär till eleverna 

där det sker en uppföljning på deras svar samt samtal som bygger på lärarens och 

elevernas åsikter och kunskaper. Det traditionella helklassamtalet som förekommer är 

vanligt vid genomgång av ett nytt ämnesområde eller vid läxförhör, men dessvärre 

främjar det inte elevernas språkutveckling (Palmér, 2010). 

Den sjätte aktiviteten, försök görs inkludering av samtliga elever i smågruppsarbeten, 

betyder att elever och lärare ska se till att samtliga elever får uttrycka sig, argumentera 

och resonera för vad de tycker vid grupparbete. Kraven för denna aktivitet är att läraren 

påpekar för eleverna att de ska arbeta tillsammans och att alla får vara med och 

bestämma. Det krävs även att läraren följer upp och ser till att eleverna upprätthåller 

samarbetet i gruppen samt tillrättavisar de som inte gör det. Eleverna ska i denna 

aktivitet hjälpa varandra så att alla känner sig trygga och kan komma till tals.  

Försök görs till inkludering av samtliga elever i helklassarbeten är den sjunde 

aktiviteten och innebär att läraren försöker sprida ut ordet så att flera elever får uttrycka 

sig under en helklassaktivitet. Likväl kan även eleverna tilltala varandra och se till så att 

alla får uttrycka sig. I en klass med ett genomsnitt på 25 elever är det svårt att inkludera 

samtliga elever vilket inte heller är syftet med denna aktivitet utan läraren ska försöka 

sprida ut ordet till majoriteten av eleverna. 

3.3.2 Begränsningar av aktiviteterna  

För att mäta förekomsten av aktiviteter krävs det att gränser sätts upp för när de börjar 

och slutar. I denna studie har gränserna satts ut när ord, gester och även bestämda 

lektionsmoment använts. Läraren kan t.ex. använda sig av nyckelord som “nu börjar vi” 

eller “varsågoda” för att visa eleverna att börja samtala i par eller grupp. Aktiviteterna 

inleds inte alltid med tydliga nyckelord, och det kan bli svårt att veta när ett samtal 

avslutas och ett annat börjar. För att motverka detta antecknar vi vad som diskuteras, 
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vilket är en god praxis vid observationer (Denscombe, 2016) för att synliggöra ett 

samtals ramar. 

3.3.3 De teoretiska begreppen i förhållande till de språkutvecklande aktiviteterna  

Samtliga aktiviteter som inkluderas i studien kan kopplas till det sociokulturella 

perspektiv som arbetet vilar på eftersom de språkutvecklande aktiviteterna baseras på 

interaktioner mellan lärare-elev och elev-elev. 

ZPD är ett centralt begrepp eftersom lektionsinnehållet bör ligga strax över den språk- 

och kunskapsnivå som eleverna befinner sig på. Stöttning är även det ett begrepp som är 

kopplat till samtliga aktiviteter och kan ges av läraren och andra elever. När eleverna 

diskuterar med andra skapas förståelse och bearbetning av information/kunskaper 

samtidigt som läraren ser till att eleverna får det stöd som krävs för att lösa uppgiften 

(Vygotskij, 2001). Vidare kan stödet komma i form av muntliga tips och förklaringar 

liksom konkret material som eleverna kan använda sig av för att skapa förståelse.  

3.4 Genomförande 
Denna studie sträckte sig över totalt tio veckor. Under dessa tio veckor spenderade vi 

två veckor till att observera i de olika klasserna. Totalt observerades 15 lektioner, varav 

fyra lektioner i svenska och fyra lektioner i matematik i årskurs 2 samt fyra lektioner i 

svenska och tre lektioner i matematik i årskurs 31. Varje observationstillfälle varade i 

cirka 60 minuter. Nedan ges en överblick av antalet lektioner som observerades i 

vardera klassen. 

Tabell 1. Antal observerade svensk- och matematiklektioner i årskurs 2 och 3. 

 Årskurs 2 Årskurs 3 
 Klass 1 Klass 2 Klass 1 Klass 2 
Svenska 2 2 2 2 
Matematik 2 2 2 1 

 

Som tidigare nämnts genomförde vi tre pilotobservationer, en i klass 1 och 2 i årskurs 3 

och en i klass 1 i årskurs 2, för att kontrollera att vi bedömde aktiviteterna lika. Genom 

att observera samma lektion oberoende av varandra och sedan diskutera resultatet kan vi 

                                                
1 På grund av studiens tidsramar begränsades antalet observationer i matematik årskurs 3 till tre lektioner. 
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öka likvärdigheten och därmed även interbedömarreliabiliteten för de observationer som 

genomfördes enskilt.  

Under observationerna placerar vi oss längst bak i klassrummet och noterar de 

aktiviteter som förekommer utifrån vårt observationsschema. För att kunna urskilja om 

det sker strukturerade samtal mellan eleverna rör vi oss runt i klassrummet. När vi 

kontrollerar vad eleverna gör har vi försökt att hinna med drygt hälften av grupperna. 

Detta val beror på att i ett klassrum med genomsnitt 25 elever är det svårt att bedöma 

om eleverna har strukturerade samtal med varandra eller inte. En lärare kan ha som 

syfte att låta eleverna diskutera ett visst ämne men i slutändan visar det sig att de enbart 

samtalat om helgens aktiviteter. På så sätt förekommer aktiviteten men samtidigt sker 

den inte.  Eftersom vi går runt i klassrummet när eleverna diskuterar i grupp kan 

eleverna stört sig av detta moment. För att minska risken av att eleverna blir störda av 

vår närvaro interagerar vi inte med dem utan observerar endast vad de samtalar om. 

3.5 Kodning och analys 
Empirin kodades genom att varje aktivitet erhöll ett poäng varje gång den observerades. 

En aktivitet kan erhålla maximalt fem poäng vid varje observationstillfälle. För att 

analysera vår data har vi beräknat medelvärdet per lektion för varje aktivitet och 

analyserat resultaten med avseende på likheter och skillnader mellan årskurs 2 och 3 

samt mellan svenska och matematik. För jämförelsen mellan årskurs 2 och 3 beräknades 

medelvärdet i svenska respektive matematik genom att de enskilda aktiviteternas totala 

poäng dividerades med antalet observationstillfällen (4 svenska och 4 matematik i 

årskurs 2 samt 4 svenska och 3 matematik i årskurs 3). För jämförelsen mellan svenska 

och matematik beräknades medelvärdet genom att de enskilda aktiviteternas totala 

poäng dividerades med antalet observationstillfällen i årskurs 2 och 3 (8 svenska och 7 

matematik). I resultatet för svenskundervisningen och matematikundervisningen visas 

även medelvärdets procentenhet där maxpoängen 5 utgör 100 %. 

4 Resultat 
I detta kapitel redovisas och jämförs resultaten för båda årskurserna i svenska (4.1) och 

matematik (4.2). Därefter följer en jämförelse mellan ämnena (4.3) och avslutningsvis 

sammanfattas resultatet (4.4). Resultatet sammanställs i tabeller där x-axeln visar de 

språkutvecklande aktiviteterna och y-axeln medelvärdet för aktiviteterna. 
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4.1 Språkutvecklande aktiviteter i ämnet svenska 
Förekomsten av språkutvecklade aktiviteter i ämnet svenska presenteras i figur 1 nedan. 

Figur 1 Språkutvecklande aktiviteter i ämnet svenska (max: 5 poäng) 

Under de observerade lektionstillfällena har det inte skett något smågruppsarbete med 

stöd av vuxen i varken årskurs 2 eller årskurs 3. Vidare har kategorin försök görs till 

inkludering av samtliga elever i smågruppsarbeten inte heller observerats i någon av 

årskurserna. 

Interaktiv bokläsning observerades i genomsnitt 0,5 (10 %) gånger per lektion i årskurs 

2 och 0,75 (15 %) gånger per lektion i årskurs 3. I båda årskurserna sker den interaktiva 

bokläsningen när klasserna går igenom den nya läsläxan. Vid dessa tillfällen diskuterar 

lärare och elever vad som har hänt tidigare, vad de tror ska hända vid dagens läsning 

och går igenom viktiga begrepp för texten. Under högläsningens gång samlar eleverna 

ledtrådar och avbryter när de möter nya begrepp eller formuleringar de inte förstår. Vid 

dessa avbrott varierar lärarna mellan att ge en förklaring direkt eller lyfta frågan i 

klassen. Efter läsningen diskuterar klasserna innehållet och vad som kan komma att 

hända senare i boken; exempelvis lyfts frågan ”vem tror ni har brutit sig in i ödehuset?”. 

I årskurs 3 får eleverna en uppgift relaterad till innehållet i boken för att träna sin hör- 

och läsförståelse. 
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Strukturerade samtal med vuxen (enskilt eller i grupp) observerades i genomsnitt 1,25 

(25 %) per lektion i årskurs 2 och 1,5 (30 %) gånger per lektion i årskurs 3. De gånger 

denna kategori observeras är främst efter genomgångar när lärarna samtalar med 

enskilda elever för att fördjupa, problematisera och förtydliga genomgången eller 

enskilda uppgifter. Det är enbart i årskurs 3 det observeras att eleverna delas in i mindre 

grupper för att ha strukturerade samtal med läraren eller annan personal. 

De strukturerade samtalen med vuxen (helklass) är en av de vanligast förekommande 

aktiviteterna under observationstillfällena. I årskurs 2 observerades denna aktivitet i 

genomsnitt 1,5 (30 %) gånger per lektion och i årskurs 3 1,75 (35 %) gånger. Vi 

observerade att denna aktivitet framförallt sker i samband med att läraren håller 

genomgångar och går igenom begrepp och uppgiftsformuleringar tillsammans med 

eleverna. Under lektionens gång händer det att läraren avbryter eleverna för att 

diskutera och gå igenom problem eller missuppfattningar som uppstått, exempelvis om 

en uppgift är svår eller oklar för flertalet elever. 

Strukturerade samtal med jämnåriga observerades inte i årskurs 2 men förekom i 

genomsnitt 0,75 (15 %) gånger per lektion i årskurs 3. Denna typ av strukturerat samtal 

observerades en gång i samband med användningen av EPA-modellen vilket innebär att 

eleverna först Enskilt, sedan i Par och slutligen Alla diskuterar ett ämne eller ett 

problem. I andra fall får eleverna samtala om olika lektionsuppgifter, exempelvis frågan 

vad är en dikt? 

Försök görs till inkludering av samtliga elever i helklassarbeten är en av de vanligast 

förekommande aktiviteterna och sker främst i samband med genomgångar. I genomsnitt 

observerades denna aktivitet 1,75 (35 %) gånger per lektion i båda årskurserna. Lärarna 

i samtliga deltagande klasser sprider ut ordet och i vissa klassrum finns det pinnar med 

elevernas namn på. Dessa pinnar kan användas för att slumpvis avgöra vem som ska 

tala eller få svara på en fråga, vilket resulterar i att alla kan få ordet oberoende av 

handuppräckning. Beroende på hur läraren använder pinnarna kan samma elev få svara 

på enbart en eller flera frågor. 
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4.2 Språkutvecklande aktiviteter i ämnet matematik 
Förekomsten av språkutvecklade aktiviteter i ämnet svenska presenteras i figur 2 nedan. 

 
Figur 2 Språkutvecklande aktiviteter i matematik (max: 5 poäng) 

Smågruppsarbeten med stöd av vuxen observerades i genomsnitt 0,25 (5 %) gånger per 

lektion i årskurs 2 och 0,33 (~6 %) gånger per lektion i årskurs 3. I årskurs 2 arbetar 

eleverna i par med stenciler och i 3 observeras denna aktivitet i samband med att 

eleverna arbetar med problemlösning i par. I samband med denna aktivitet uppfyller 

årskurs 2 aktiviteten inkludering av samtliga elever i smågruppsarbeten. Medelvärdet 

för denna aktivitet i årskurs 2 är 0,25 (5 %) gånger per lektion. I årskurs 2 sker 

aktiviteten genom att läraren påpekar att arbetet ska genomföras gemensamt och att alla 

ska få säga vad de tycker. I årskurs 3 observeras inga påpekanden om samarbete och 

flertalet grupper genomför uppgiften utan att inkludera samtliga elever. 

Strukturerade samtal med vuxen (enskilt eller i grupp) observerades i genomsnitt 0,75 

(15 %) gånger per lektion i årskurs 2 och 1,0 (~20 %) gånger i årskurs 3. Denna 

aktivitet observerades i samband med att lärarna gick runt till enskilda elever eller 

elevgrupper för att förtydliga genomgången eller problematisera en uppgift ihop med 

eleverna. 

Strukturerade samtal med vuxen (helklass) var den vanligaste aktiviteten i båda 

årskurserna och sker oftast under genomgångarna som inleder lektionen. I genomsnitt 
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observerades denna aktivitet 1,0 (20 %) gånger per lektion i årskurs 2 och 2,33 (~46 %) 

gånger per lektion i årskurs 3. Under dessa tillfällen diskuterade lärare och elever de 

olika uppgifternas innehåll och tankesätt som de kunde använda för att lösa uppgifterna. 

Exempel på detta är att eleverna i årskurs 3 skulle reflektera över och diskutera 

skillnaden på omkrets och area. I samband med problemlösningen i denna klass får 

eleverna även ha strukturerade samtal med jämnåriga. Detta ger aktiviteten ett 

genomsnitt på 0,33 (6 %) gånger per lektion. 

Den sista aktiviteten, försök görs till inkludering av samtliga elever i helklassarbeten, 

observerades i genomsnitt 0,75 (15 %) gånger per lektion i årskurs 2 och 1,66 (~34 %) 

gånger per lektion i årskurs 3. 

4.3 Jämförelse av språkutvecklande aktiviteter i svenska och 

matematik 
Jämförelsen av språkutvecklade aktiviteter i ämnet svenska och matematik presenteras i 

figur 3 nedan.  

 
  Figur 3 Jämförelse av språkutvecklande aktiviteter i svenska och matematik (max: 5 poäng) 

Smågruppsarbete med stöd av vuxen observerades inte i svenskundervisningen, men i 

matematiken förekommer denna aktivitet i genomsnitt 0,28 (~5 %) gånger per lektion. 

Eftersom aktiviteten inte sker i svenskundervisningen blir därför även aktiviteten försök 
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görs till inkludering av samtliga elever i smågruppsarbeten inte observerad. I 

matematiken har denna aktivitet ett medelvärde på 0,14 (~3 %). Även om dessa 

aktiviteter enbart sker i matematikundervisningen kan vi se att den interaktiva 

bokläsningen enbart sker i svenskundervisningen (i genomsnitt 0,62, ~12.5 %, gånger 

per lektion). De resterande aktiviteterna sker däremot i båda ämnen.  

Strukturerade samtal med vuxen (enskilt eller i grupp) observerades i 

svenskundervisningen i genomsnitt 1,37 (~27 %) gånger per lektion. I matematiken 

observerades denna aktivitet i genomsnitt 0,85 (17 %) gånger per lektion. Detta visar att 

aktiviteten är vanligast i svenskundervisningen jämfört med matematiken. Däremot 

uppvisar de strukturerade samtalen med vuxen (helklass) likvärdiga medelvärden. I 

svenskundervisningen observerades denna aktivitet i genomsnitt 1,62 (~33 %) gånger 

per lektion och i matematiken 1,57 (~22 %) gånger per lektion. De olika typerna av 

strukturerade samtal med vuxen är de aktiviteter som är vanligast i både svensk- och 

matematikundervisningen. Däremot förekommer strukturerade samtal med jämnåriga 

mer i svenskundervisningen där den observerades i genomsnitt 0,37 (~7 %) gånger per 

lektion mot 0,14 (~3 %) gånger per lektion i matematiken. 

Försök görs till inkludering av samtliga elever i helklassarbeten är den aktivitet som är 

allra vanligast i svenskundervisningen, och den får även ett högt utfall i matematiken. I 

svenska observerades aktiviteten i genomsnitt 1,75 (35 %) gånger per lektion och i 

matematiken 1,14 (~23 %) gånger per lektion. Spridningen av ordet blir på så sätt 

vanligare i svenskundervisningen.         

4.4 Sammanfattning av resultatet 

I svenskundervisningen är de vanligaste aktiviteterna strukturerade samtal med vuxen 

(helklass), försök görs till inkludering av samtliga elever i helklassarbeten och 

strukturerade samtal med vuxen (enskilt eller i grupp). De minst förekommande 

aktiviteterna i detta ämne är smågruppsarbete med stöd av vuxen, försök görs till 

inkludering av samtliga elever i smågruppsarbeten samt strukturerade samtal med 

jämnåriga. 

I matematikundervisningen är strukturerade samtal med vuxen (helklass) och 

strukturerade samtal med vuxen (enskilt eller i grupp) vanliga. De minst förekommande 
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aktiviteterna i matematikundervisningen är interaktiv bokläsning, smågruppsarbete med 

stöd av vuxen samt försök görs till inkludering av samtliga elever i smågruppsarbeten.  

Likheter i resultatet är att strukturerade samtal med vuxen (helklass) är bland de 

vanligaste aktiviteterna i båda ämnen och årskurserna och smågruppsarbete med stöd av 

vuxen och försök görs till inkludering av samtliga elever i smågruppsarbeten är bland 

de minst förekommande aktiviteterna. För aktiviteten försök görs till inkludering av 

samtliga elever i helklassarbeten syns en likhet mellan årskurserna i 

svenskundervisningen men i matematikundervisningen syns istället en skillnad.  

5 Diskussion 
Studiens resultat visar att lärare använder sig av samtliga språkutvecklande aktiviteter i 

sin undervisning men att de aktiviteter som är vanligast är de lärarledda samtalen som 

sker i helklass, i grupp eller enskilt. I svenskundervisningen har aktiviteterna ett högre 

medelvärde än i matematikundervisningen, men antalet aktiviteter som sker i 

matematiken är en fler. Vidare visar resultatet att det läggs mindre tid på att låta 

eleverna arbeta och samtala med varandra i jämförelse med de lärarledda aktiviteterna. 

Det kan bero på flertalet faktorer, exempelvis elevernas ålder. I läroplanen står det att 

eleverna ska erbjudas mer ansvar och inflytande i takt med att de blir äldre (Skolverket, 

2016b, s. 15). Ser vi till detta skulle resultatet för strukturerade samtal med jämnåriga 

och smågruppsarbete med stöd av vuxen i årskurs 2 kunna förklaras med att eleverna 

kommer erbjudas fler tillfällen senare eftersom en ökning kan ses hos årskurs 3 gällande 

dessa aktiviteter i både svensk- och matematikundervisningen. 

När det kommer till strukturerade samtal med vuxen (enskilt eller i grupp) samt 

strukturerade samtal med vuxen (helklass) visar resultatet i denna studie att skillnaden 

mellan årskurserna är markant med ett något högre medelvärde i årskurs 3. Eftersom 

samtliga observationstillfällen inleddes med genomgångar i helklass skulle det kunna 

förklara det höga resultatet. Resultaten skulle även kunna tolkas som att lärarna håller 

sig till en mer traditionell undervisning som leds av lärare eller att det inte ingick 

strukturerade samtal med jämnåriga i planeringen för denna period. Det kan också bero 

på elevernas ålder eller deras förmåga att hålla ett strukturerat samtal med varandra. En 

annan spekulation är att det inte är elevernas förmåga som avgör detta utan att lärarna 

anser att eleverna inte klarar av det. Eftersom vi i denna studie inte gjort uppföljande 

intervjuer med deltagarna och frågat dem om deras tankar kring resultaten kan inget 
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svar ges till varför eleverna inte getts möjlighet till fler strukturerade samtal mellan 

varandra utifrån ett lärarperspektiv. De slutsatser vi drar är att eleverna redan i tidig 

ålder och oavsett förmåga bör erbjudas fler tillfällen för smågruppsarbeten och 

strukturerade samtal med varandra. Eftersom eleverna möjligen är mindre bekanta med 

att ha strukturerade samtal med jämnåriga krävs därför en tydlig stöttning. Stöttningen 

som ges ska vara anpassad till deras ZPD, exempelvis genom specifika frågor som de 

ska diskutera utifrån ett givet tema. 

De resultat som studien gav ligger närmare de resultat som finns i Dockrell m.fl.:s 

(2015) studie från Storbritannien än vad de gör resultaten i Waldmann och Sullivans 

(2016) studie. Däremot visar resultaten att den interaktiva bokläsningen fick ett högre 

medelvärde i de klasser som vi har undersökt i jämförelse med Dockrell m.fl. (2015) där 

aktiviteten var den minst förekommande. Detta går i linje med den svenska studien av 

Waldmann och Sullivan (2016). Även om vi inte såg någon interaktiv bokläsning i 

matematiken genomfördes den under samtliga lektioner berörande läsläxan i 

svenskundervisningen i årskurs 3. Eleverna i dessa klasser möter därmed skönlitterära 

texter på ett sätt som i forskning visat ha stora positiva effekter för språkutveckling. 

Skillnaden mellan de svenska och brittiska klassrummen uppvisas i Waldmann och 

Sullivans (2016) studie där även de fått ett högre medelvärde på interaktiv bokläsning. 

Vidare likheter mellan vår och Waldmann och Sullivans (2016) studie är att eleverna 

verkar delta mer i aktiviteter där läraren har en styrande roll, exempelvis strukturerade 

samtal med vuxen (helklass) och interaktiv bokläsning som är aktiviteter som oftast leds 

av läraren. En förklaring till att lärarstyrda aktiviteter var mer förekommande i våra 

observationer kan möjligen sökas i den svenska skolkulturen och de traditioner som 

lever kvar i skolan. En intressant observation i sammanhanget är att förhållandet verkar 

vara det omvända i brittiska klassrum; de brittiska barnen i Dockrell m.fl.:s (2015) 

studie deltog i fler elevstyrda aktiviteter (se Waldmann & Sullivan, 2016). Möjligen kan 

skolkultur och kvarlevande traditioner förklara skillnaderna mellan svenska och 

brittiska klassrum. 

Resultaten i studien kan inte sägas vara representativa för alla skolor i Sverige. Däremot 

kan lärare använda sig av resultaten som en jämförelse ifall de undersöker förekomsten 

av språkutvecklande aktiviteter i sin verksamhet. Även om studien i sig är liten 

framkommer ett mönster i vad som är vanligt förekommande och vad som sällan sker i 

dessa klasser. De strukturerade samtalen med vuxen i helklass är den dominerande 
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aktiviteten i båda ämnena. Detta kan uppmärksamma lärare på att de bör ta ett steg 

tillbaka och ge mer tid till att låta eleverna samtala i par eller grupp och stötta istället för 

att leda. I skolans uppdrag ingår det att eleverna ska “Genom rika möjligheter att 

samtala, läsa och skriva [...] få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed 

få tilltro till sin språkliga förmåga” (Skolverket, 2016, s. 9). Detta innebär att eleverna 

måste få samtala med flera olika personer på flera olika sätt; annars utvecklas inte deras 

språkliga förmågor. Om eleverna inte utvecklar sina språkliga förmågor kommer de inte 

enbart att hamna i svårigheter i svenskundervisningen utan i samtliga skolämnen.  

Ovanstående samspelar med de slutsatser som Dyrvold (2016), Häggblom (2013), 

Conti-Ramdsen (2009) samt Jess, Skott och Hansen (2011) kom fram till i sina studier. 

Samtliga författare lyfter att elever behöver en utvecklad språklig förmåga för att inte gå 

miste om viktig information i bl.a. matematikuppgifter och vidare menar de att eleverna 

lär sig genom att samtala med andra. Därmed bör läraren, i enlighet med våra slutsatser, 

ta ett steg tillbaka och ge eleverna möjligheten till att samtala i mindre grupper. Genom 

att eleverna får ha strukturerade samtal med jämnåriga får de dels mer talutrymme där 

de får träna sig i att resonera och lyssna på andras resonemang. Eleverna kan även 

fungera som lärresurser för varandra och vid samtal med jämnåriga kan de erbjuda ett 

stöd som faller inom varandras ZPD eftersom kunskapsnivåerna är snarlika. Svagare 

elever kan få förklaringar på en elevnära nivå som läraren kanske inte kan uppfylla och 

de starkare eleverna får sätta ord på sin kunskap vilket gör att de utvecklas mer. 

Samtalen med andra elever blir på så sätt mer givande för dem eftersom de får använda 

språket. Idag ses elever som resurser för varandra och därför ska undervisningen tillåta 

dem att samtala och utbyta kunskap inom samtliga ämnen. Detta grundas i den 

sociokulturella synen på lärande då eleverna ska lära i den sociala miljön (Vygotskij, 

2001) och även om lärare erbjuder mycket stöd till eleverna får de inte glömma att 

eleverna även kan stötta varandra. 

I förhållande till den sociokulturella synen på lärande visar resultaten att lärare erbjuder 

stöttning genom att leda aktiviteterna i klassrummen, men att det krävs förändringar för 

att inkludera fler aktiviteter där eleverna lär av varandra. Vygotskij (2001) anser att 

människan är en social varelse som lär bäst tillsammans med andra vilket i skolans 

värld bör inkludera flera olika personer att samtala med än enbart läraren. Detta varierar 

från klassrum till klassrum och det kan vara svårt för lärare att veta vilka förändringar 

som krävs i sin verksamhet. För att undersöka förekomsten av språkutvecklande 
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aktiviteter kan lärare använda sig av det verktyg som använts i denna studie eller det 

ursprungliga observationsschemat som Dockrell m.fl. (2015) skapade, alternativt den 

svenska översättningen som gjordes av Waldmann och Sullivan (2016). Verktyget som 

skapats för denna studie anser vi kan användas i klassrummen eftersom metoden är 

enkel och resultaten blir tillförlitliga. Tack vare verktygets enkelhet kan lärare få en 

snabb överblick över vilka aktiviteter som är vanligast förekommande och vilka de kan 

behöva implementera mer i sin undervisning. 

Resultatet av vår studie kan ha fått en viss snedvridning eftersom lärarna blev 

informerade att vi ville undersöka språkutveckling i svensk- och 

matematikundervisningen och därför valde lektioner då de visste att de exempelvis 

arbetade med interaktiv bokläsning. Vi upptäckte under våra observationer en viss 

anpassning av innehållet i samband med att en elev frågade ”varför gör vi så?” och ”så 

brukar vi inte göra”. Under följande observationstillfälle hade dock läraren glömt att vi 

skulle komma, men även då arbetade de med interaktiv bokläsning. Detta tyder på att 

aktiviteten sker förhållandevis regelbundet men uppmärksammade oss samtidigt på att 

observationer ute i skolorna kan ge en viss snedvridning. Även om studiens resultat kan 

ha fått en mindre snedvridning ger det fortfarande en överblick av hur verksamheten i 

dessa fyra klasser fungerade och det har gett oss en förståelse för hur språkutvecklande 

aktiviteter kan implementeras i undervisningen på mer eller mindre planerade sätt. 

6 Slutsatser och vidare forskning  
Studiens resultat visar att samtliga språkutvecklande aktiviteter förekommer i de 

observerade klassrummen men att vissa av aktiviteterna är mindre förekommande. 

Eleverna behöver erbjudas fler tillfällen att genomföra olika former av språkutvecklande 

aktiviteter, särskilt inom matematikundervisningen. För detta krävs det att lärare blir 

informerade och lär sig arbeta på ett språkutvecklande sätt. Genom att arbeta med 

språkutveckling gynnas elevernas fortsatta kunskapsutveckling och framgång i skolan. 

Samtliga aktiviteter inkluderade i denna studie (med undantag för strukturerade samtal 

med vuxen i helklass) har enligt forskningen positiva effekter på elevernas 

språkutveckling. Dessa borde därför inkluderas mer i undervisningen i båda skolämnen, 

något som förutsätter att lärare ges mer stöd och verktyg för hur detta ska ske. 
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Klasserna som har varit involverade i denna studie visade att aktiviteter som interaktiv 

bokläsning sker förhållandevis ofta, men enbart genom skönlitterära texter. Frågan är 

dock om inte läromedel som exempelvis matematikböcker skulle kunna läsas 

interaktivt. Waldmann och Sullivan (2016) skriver trots allt att interaktiv bokläsning är 

den aktivitet som har den positivaste effekten på språkutveckling och därför borde den 

enligt oss integreras i fler ämnen än svenska. Framtida forskning bör därför undersöka 

hur interaktiv bokläsning kan integreras i andra ämnen eftersom kunskapskraven för 

årskurs 3 inkluderar att eleverna ska kunna kommunicera om och inom samtliga ämnen. 

Detta innebär att lärare inte kan vänta med att lära eleverna att samtala på olika sätt och 

om olika saker. Därför behövs kunskap om vad som har positiv effekt på 

språkutveckling och hur det ska användas. Redan i årskurs 1 bör eleverna få träna sig i 

att arbeta tillsammans, argumentera och få adekvat stöttning av läraren. Att eleverna 

inte ges möjlighet att exempelvis arbeta i mindre grupper och lära sig samarbeta med 

varandra kan vidare ifrågasättas p.g.a. läroplanen och den evidensbaserade forskning 

som omfattar språkutveckling.  
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Bilaga 1 Samtyckesbrev 

Hej, 
Vi är två lärarstudenter vid Linnéuniversitetet i Kalmar som går sista året på 
utbildningen och som nu ska skriva ett examensarbete i ämnet svenska. I detta arbete 
vill vi undersöka aktiviteter som sker i klassrummet under svenska- och 
matematiklektionerna. Vi önskar nu att få genomföra ett par observationer ute hos er. 
 
I denna studie följer vi Forskningsrådets forskningsetiska principer och därför vill vi 
informera vilka era rättigheter som deltagare är. Först och främst har ni rätten att 
närsomhelst avbryta ert deltagande eftersom detta är frivilligt. Er identitet kommer att 
behandlas enligt konfidentialitetskravet vilket innebär att utomstående inte ska få 
tillgång till era uppgifter. De som har tillgång till dessa uppgifter är vi som skriver 
arbetet, vår handledare Christian Waldmann samt vår examinator Sergej Ivanov. 
Uppgifterna kommer enbart användas vid behov av att kontrollera validiteten av det 
resultat vår studie ger. 
 
Inget av det som sker i klassrummet kommer dokumenteras genom fotografering, 
ljudupptagning eller videoinspelning. Dokumentationen vi kommer göra är enbart 
genom vårt observationsschema. Observationerna riktas inte mot elevgruppen utan 
enbart mot de aktiviteter som förekommer i klassrummet. 
 
Resultatet av observationerna kommer sammanställas i en uppsats som efter 
bedömningen kommer läggas upp i DiVA. Uppsatsen kommer inte att ge oss eller 
Linnéuniversitetet något finansiellt tillskott. Om ni önskar mer information kan ni 
kontakta oss via nedanstående mailadresser. 
 
Tack på förhand och vi hoppas kunna möta er inom kort! 
 
Med vänliga hälsningar, 
Ida Backström och Johanna Karlsson Falk 
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Bilaga 2 Observationsschema 

Språkutvecklande aktiviteter      Kommentarer 
Smågruppsarbete med stöd av 
vuxen 

      

Försök görs till inkludering av 
samtliga elever i smågruppsarbete 

      

Strukturerade samtal med vuxen 
(enskilt eller i grupp) 

      

Strukturerade samtal med vuxen 
(helklass) 

      

Strukturerade samtal med 
jämnåriga 

      

Försök görs till inkludering av 
samtliga elever i helklassarbete 

      

Interaktiv bokläsning       
 


