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Abstract 

Studiens syfte var att undersöka vad som menas med ett språk- och kunskapsutvecklande 

arbetssätt inom SO i grundskolans tidiga år ur ett lärarperspektiv. Ambitionen var att synliggöra 

lärares tankar, arbete och erfarenheter för att skapa förståelse för hur språk- och 

kunskapsutveckling i SO möjliggörs för yngre elever. Studiens syfte och frågeställningar 

besvarades med hjälp av en kvalitativ metod i form av intervjuer av lärare undervisande i årskurs 

1-3. Resultatet visar att lärarna bedriver ett arbete där eleverna ses som deltagare snarare än 

mottagare i kunskapsprocessen. Elevers erfarenheter och eget språk utgör en grund i 

undervisningen som sedan utvidgas mot ett mer vetenskapligt och kollektivt angreppssätt på det 

samhällsvetenskapliga fältet. Interaktion med ämnesinnehåll och mellan undervisningsdeltagare 

genom en mängd olika språkliga uttryck är en central beståndsdel i den undervisning som 

eftersträvas. Resultatet indikerar att flertalet lärare i studien har ett vidgat synsätt på elevers 

språk- och kunskapsutveckling då en ambition att engagera elevernas alla sinnen för att skapa 

förståelse för det samhällsvetenskapliga fältet uttalas. I studien framkommer dessutom en 

strävan efter att skapa undervisning som gynnar elevers lärande i nuet, men också en strävan 

efter att skapa livslång kunskap som möjliggör elevers framtida samhällsdeltagande.  

 

Nyckelord: SO-undervisning, språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, årskurs 1-3, lärares 

erfarenheter   
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1. Inledning 

Den svenska läroplanen framhåller den språkliga utvecklingens relevans både för elevernas 

identitetsutveckling likväl som för deras kunskapsutveckling. I skolans övergripande mål 

betonas vikten av att ge eleverna rika möjligheter till kommunikation genom läsandet, 

skrivandet och samtalandet, för att eleverna därigenom ska utveckla en tilltro till sin språkliga 

förmåga. Även i kunskapskraven för F-3 inom de samhällsorienterande ämnena återfinns en 

betoning på språkets relevans. Kraven fastställs till en förmåga att kunna bearbeta, för ämnet 

relevanta, områden genom att samtala, beskriva, ställa frågor, uttrycka åsikter och exemplifiera 

(Skolverket 2011 s. 9, 177-178).  

Språkets framträdande roll i läroplanen och en uttalad ambition i min hemkommun att arbeta 

språkutvecklande inom alla ämnen för att stärka elevernas måluppfyllelse väckte mitt intresse 

för ett språkutvecklande arbetssätt. Under min VFU såg jag ett fokus på språk och språkliga 

stödstrukturer inom både matematik och inom naturvetenskap. Däremot upplevde jag att 

språkets funktion inom ämnet inte var lika uppmärksammat i den samhällsvetenskapliga 

undervisningen. Den mindre framträdande rollen för språkets funktion inom SO-ämnena berörs 

av Stolare (2015 s. 6-7), då han påpekar att den SO-didaktiska forskningen gällande sambandet 

mellan språk och kunskapsutveckling är betydligt mindre omfattande än inom det 

naturvetenskapliga fältet.  

Utifrån min observation under VFU och Stolares påpekande föddes en vilja att få en överblick 

över forskning gällande kopplingar mellan språk och kunskapsutveckling inom det SO-

didaktiska fältet, vilket resulterade i ett examensarbete vid Högskolan Dalarnas 

grundlärarutbildning. I examensarbete 1 ledde mitt arbete till slutsatsen att fokus på språket 

stödjer elevernas socialisering in i ämnet, då de får möta ämnesspecifika språkkonstruktioner, 

samt ämnesspecifika metoder och attityder. Dock noterades att där fanns en obalans gällande 

forskningens ämnesinriktning, samt åldersinriktning. En stor majoritet av forskningen var 

riktad mot äldre elever i grundskolans mellanår och senare del, samt gymnasiet. Jag fann ingen 

forskning som utförts i åldrarna 7-9, det vill säga årskurs 1-3 (Lindroos 2017). Med tanke på 

Skolverkets skrivelser gällande språkets relevans för alla elevers utveckling framstår ett fokus 

även på grundskolans tidigare år som ett viktigt bidrag till den ämnesdidaktiska forskningen 

inom SO. Denna studie tar avstamp i den problemformulering som växt fram utifrån 

ovannämnda examensarbete, vilken beskrivs närmare i följande avsnitt. 

1.2 Problemformulering 

Den litteraturstudie som utfördes vid Högskolan Dalarna under vårterminen 2017 ämnade att 

belysa hur tidigare forskning beskriver relationen mellan elevers språk- och 

kunskapsutveckling och ett språkutvecklande arbetssätt inom ramen för SO-undervisningen. 

Under arbetet noterades den obalans som tidigare nämnts angående ämnesinriktning då 

historieämnet endast var representerat. Dessutom noterades ett fokus mot elever i grundskolans 

mellanår, senare del och gymnasiet (Lindroos 2017). Då nuvarande forskning starkt är kopplat 

till äldre elever kan det vara svårt att tillämpa denna forskning på undervisning för yngre elever. 
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Till exempel visar tidigare forskning hur ett språkanalytiskt arbete kan stärka elevernas förmåga 

att bearbeta SO-ämnets informationstäta texter samt att detta stärker deras förmåga till mer 

analytiskt och tolkande skrivande (Schleppegrell, Greer & Taylor 2008). Men hur kan sådana 

analyser vara applicerbara i årskurserna 1-3? Texterna är då främst av narrativ karaktär och 

eleverna har ännu inte kommit särskilt långt i sitt skriftspråk, och kan således inte förväntas 

använda denna form av mediering av kunskap i särskilt stor utsträckning (se Skolverket 2012a 

s. 55). Vidare visar till exempel Stolare (2014) att det inom SO-ämnet är viktigt med insikt i 

abstrakta tankebegrepp så som orsak-verkan, men kan eleverna i de tidiga åldrarna verkligen 

ägna sig åt sådana kognitivt utmanande övningar? Hur utformas undervisningen i de lägre 

åldrarna för att möta SO-ämnets komplexa språkliga utmaningar? 

Problematiken runt utformandet av en språkutvecklande ämnesundervisning inom SO förstärks 

genom att utbildningen för lärare mot de tidiga åren i grundskolan innehåller mindre 

ämnesdidaktik än utbildningar som riktar sig mot undervisning för äldre elever. Denna, 

förhållandevis, ytliga inblick i SO-ämnenas didaktik kan försvåra blivande lärares möjligheter 

att begrunda forskningens relevans för den egna undervisningsgruppen. Lärarförbundet (2017) 

beskriver de för närvarande gällande ämnesdidaktiska utbildningsfördelningar som råder vid 

landets lärarprogram. Utbildning för lärare mot de yngre åldrarna (F-3) innefattar endast 15 

högskolpoäng tematisk SO-didaktik, medan inriktningen mot ämneslärare för högstadiet 

innefattar 90 hp. Med bakgrund i den redovisade obalans som råder inom forskning och 

utbildningsfördelning anser jag att ett viktigt bidrag till den ämnesdidaktiska forskningen inom 

det samhällsvetenskapliga fältet är ett synliggörande av det språk- och kunskapsutvecklande 

arbete som företas i årskurserna 1-3. Föreliggande studie ämnar medverka till synliggörandet 

genom att lärares arbete, tankar och erfarenheter gällande ett språk och kunskapsutvecklande 

arbetssätt inom ramen för SO-undervisningen beforskas. En sådan studie kan även medverka 

till kollegialt lärande, då lärarstudenter kan få en inblick i hur lärare med erfarenhet beskriver 

sin undervisning. 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka vad som menas med ett språk- och kunskapsutvecklande 

arbetssätt inom SO i grundskolans tidiga år ur ett lärarperspektiv. Syftet besvaras genom att 

lärares arbete, tankar och erfarenheter analyseras. Följande frågeställningar konkretiserar syftet: 

 Vilka komponenter framhåller lärarna som viktiga för att skapa språk- och 

kunskapsutvecklande SO-undervisning i årskurs 1-3? 

 Hur ser lärarna på sambandet mellan elevers språkutveckling och kunskapsutveckling 

inom SO-ämnena i årskurs 1-3? 
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2. Bakgrund 

Bakgrunden avser att ge en inblick i studiens fokusområde, nämligen språk- och 

kunskapsutveckling inom de samhällsvetenskapliga ämnena. Avsnittet inleds med en översikt 

av språkets ställning i gällande styrdokument. Därefter ges en bild av SO-ämnenas kärna, följt 

av ämnenas språkliga karaktär. Avslutningsvis behandlas ett språkutvecklande arbetssätt utifrån 

Skolverkets (2014) publikation Diskutera. Språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen samt 

relevant forskning. 

  

2.1 Språkutveckling i skolans styrdokument 

Skolverket (2012b s. 8, 10) betonar skolans ansvar för att stödja elevers personliga utveckling, 

samt att kunskaper inhämtas som är nödvändiga för ett gott samhällsliv och som skapar 

möjligheter för elevers fortsatta studier. Myndigheten menar att språkutvecklingen är en viktig 

aspekt i strävan mot detta mål. Ansvaret konkretiseras i skrivelser i läroplanens värdegrund och 

övergripande mål där sambandet mellan identitetsutvecklingen, lärandet och språket skrivs 

fram. Genom att skolan erbjuder en miljö där samtal, läsning och skrivning får en central roll 

ska eleverna stöttas till en tilltro på den egna språkliga förmågan, för att efter genomgång av 

grundskolan behärska det svenska språket i tal och skrift på ett nyanserat sätt (Skolverket 2011 

s. 9, 13). Språket är även centralt för den ämnesspecifika kunskapsutvecklingen. Det är en 

förutsättning för att förstå ämnesinnehållet samt kunna uttrycka sina kunskaper inom ämnet 

(Skolverket 2012b s. 11). I de samhällsvetenskapliga ämnena realiseras språket i 

kunskapskraven för elever i årskurs F-3 genom att eleverna inom ämnet ska kunna beskriva, 

kommentera, ställa frågor, samtala, jämföra och exemplifiera. Syftet med undervisningen är att 

utveckla elevernas förmåga att förhålla sig reflekterande, kritiskt granskande, argumenterande, 

tolkande och analyserande till det samhällsvetenskapliga fältet, samt kunna använda 

ämnesbegrepp i dessa kunskapsuttryck (Skolverket 2011 s. 159-160, 172, 186-187, 199-200). 

 

2.2 SO-ämnenas kärna 

De samhällsvetenskapliga ämnena utgörs av historia, geografi, samhällskunskap och religion. 

Den tematiska hållningen gentemot dessa ämnen förekommer främst i grundskolans tidiga år, 

medan undervisningen för äldre elever tenderar att vara uppdelad. Trots ämnenas olikheter finns 

vissa gemensamma drag som kan kopplas till samhällsutveckling och individens roll i samhället 

(Gustafsson 2016). Stolare (2015 s. 1) beskriver ämnena som en del i den medborgarbildning 

som bedrivs av skolan. Ämnenas uppgift är att rusta elever med kunskaper som behövs för ett 

aktivt medborgarskap, men även att bidra till individens identitetsskapande processer. 

Gustafsson (2016) framhåller SO-ämnenas roll i att utveckla elevernas förmåga till kritisk 

analys av människan som en individ, likväl som en kultur- och samhällsvarelse. Den 

samhällsvetenskapligt baserade analysen görs utifrån olika perspektiv som innefattar tid, rum, 

plats, samt moral och etik. De olika ämnena bidrar på olika vis till denna analys. Centralt för 

historieämnet är tid och källkritik, medan religionsämnet i stor utsträckning bidrar till det etiska 

och moraliska perspektivet. Geografiämnet behandlar rummet, medan samhällskunskap 
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fokuserar på sociala strukturer, identitet och grupptillhörighet. Sammantaget kan sägas att alla 

dessa komponenter utgör den samhällsorientering som ämnena ska bidra med för att eleverna 

aktivt ska kunna delta i, bidra till och utveckla samhället (Gustafsson 2016; Stolare 2015). 

 

2.3 SO-ämnenas språkliga karaktär 

Språket som eleverna möter i skolan i början av grundskoleåren tenderar att vara relativt enkelt. 

Ett språk med stark koppling till det språk eleverna är vana med från vardagslivet, det vill säga 

ett språk som har konkret förankring i sådant eleverna upplevt, har erfarenhet av eller kan ta på 

(Hajer 2016 s. 2). Även de textmöten eleverna deltar i under de tidiga skolåren är av en karaktär 

som många tidigare erfarit, det vill säga berättande texter. Texterna förändras dock successivt 

ju högre upp i årskurserna eleverna kommer (Skolverket 2012a s. 55). Eleverna får då i allt 

högre utsträckning möta det som kallas ämnesspråk (Hajer 2015 s. 2). Hajer (2015 s. 2) 

beskriver det som ett nytt språk för många elever, ett ”SO-språk”, som är betydligt mer abstrakt 

och kompakt till sin karaktär. Redan i mellanstadiet (4-6) sker ofta en förflyttning från den 

konkreta berättande texten till mer informationstäta och abstrakta faktatexter och instruktioner. 

Dessutom introduceras komplexa begrepp med mindre förankring i det konkreta. Vägen mot 

att skapa förståelse och en kännedom om detta ämnesspråk bör således påbörjas redan i de tidiga 

skolåren (Hajer 2016 s. 3). Stolare (2015 s. 3-4) framhåller vikten av att ge eleverna många 

olika sammanhang där de möter de nya komplexa begreppen. Sammanhang där eleverna hela 

tiden får använda språket aktivt. Författaren poängterar att det inte handlar om en förskjutning 

till att enkom använda det ämnesspecifika språket i undervisningssammanhang som är 

eftersträvansvärt utan att bygga broar från elevernas vardagsspråk och elevernas erfarenheter 

till det nya språket och till skolämnet. Liknande tankegångar beskrivs av Hajer (2016 s. 4). 

Författaren talar om en stöttning både mot förmågan att abstrahera och konkretisera i språkliga 

sammanhang inom ämnet. Här pekar hon på undervisning där eleverna möts av förväntningar 

på att uttrycka sig som ”experter” inom fältet, men också att kunna förklara för någon som inte 

är insatt i ämnet. Författaren menar att ett av skolans mål är elevernas ämnesspecifika 

språkutveckling och att det därför är viktigt att dess komplexitet inte avskräcker användning. 

Dock understryks att denna lärandeprocess tar många år och att elever aldrig blir fullärda. 

 

2.4 Ett språkutvecklande arbetssätt 

Skolverket (2014 s. 4) menar att ett fokus på språket inom det aktuella ämne som 

undervisningen avser är en förutsättning för att eleverna ska kunna ta till sig ämnesinnehållet 

och kunna utvecklas mot ämnets kunskapsmål. Kunskap och insikter i ämnets språkliga 

utformning möjliggör att eleverna kan skapa förståelse för de olika ämnens centrala begrepp, 

tankegångar och faktakunskaper. Hajer (2016 s. 7) menar att en språkinriktad 

ämnesundervisning består i ett synliggörande av språkliga dimensioner. Även om ämnenas 

språkliga karaktär varierar så finns där generella drag i den undervisning som anses vara 

språkutvecklande oavsett vilket ämne som avses. Ämnesspecifik och språkutvecklande 
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undervisning kännetecknas av dess kontextrikedom, den språkliga stöttning eleverna erhåller 

samt av interaktion (Skolverket 2014 s. 4). Enligt Hajer & Meestringa (2014 s. 62) består 

kontext i att sammanföra elevernas förförståelse med undervisningsinnehållet. Den språkliga 

stöttningen kan till exempel utgöras av att ämnesbegrepp och ämnesord diskuteras och 

definieras i samspel mellan lärare och elever. För att eleverna ska få interagera och vara 

språkligt aktiva krävs att undervisningen är varierad och innefattar olika språkliga uttryck, till 

exempel läsning, skrivning, muntliga framställningar och visualiseringar, genom vilket 

ämnesinnehållet bearbetas. Vidare framhålls vikten av att lärandemålen tydliggörs för eleverna 

(Skolverket 2014 s. 5-6).  
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3. Tidigare forskning 

I följande avsnitt redovisas tidigare forskning relevant för studiens syfte och frågeställningar, 

nämligen studier där språkets roll i den samhällsvetenskapliga undervisningen undersöks. 

Avsnittet inleds med en redogörelse för specifika undervisningskomponenter som lyfts i 

forskningen som språk- och kunskapsstöttande. Därefter presenteras forskningens syn på 

språkets relevans för elevernas lärande inom SO. Avslutningsvis beskrivs den redogjorda 

undervisningens potential att stötta elevernas språk- och kunskapsutveckling. Forskningen som 

redovisas är främst riktad mot elever utanför den för denna studie avsedda undersökningsgrupp. 

Trots noggranna efterforskningar i nationellt och internationellt forskningsmaterial har inga 

studier inriktade mot elever i årskurserna 1-3  kunnat uppbringas. Här lämpar sig det dock att 

påpeka att forskning gällande elever i denna åldersgrupp finns, men då med ett 

andraspråksperspektiv som utgångspunkt för studierna. Då denna studie inte har ett 

andraspråksperspektiv inkluderas dock ej denna forskning i urvalet. Vidare bör nämnas att 

eftersökningar utgått från ett tematiskt perspektiv på SO-undervisningen, det vill säga att 

sökningar har utgått från samhällsvetenskaplig undervisning/social studies som helhet och inte 

utifrån de enskilda ämnena som ligger under samlingsnamnet. Dessa tematiskt grundade 

sökningar har endast genererat forskning riktad mot historieämnet. 

3.1 Språk- och kunskapsutvecklade undervisningsverktyg 

3.1.1 Socialt samspel och variation av språkliga uttryck 

I tidigare forskning framträder det sociala samspelet och varierande språkliga uttryck som 

viktiga komponenter i den språkutvecklande historieundervisningen. Elever får möta och 

bearbeta ämnesinnehållet genom textmöten, eget skrivande, diskussioner samt genom 

bildskapande och drama (Evans & Pate 2007; Foster 2008; MacPhee & Whitecotton 2012). I 

Evans och Pates (2007) redogörelser för undervisning i högstadiet synliggörs undervisning där 

elever får samarbeta, debattera och skriva runt ämnessinnhållet, för att på så vis fördjupa sina 

kunskaper runt orsakssamband i historia. Undervisningen kan sägas ha en inbyggd 

progressionsstruktur där eleverna börjar i samarbete kring att gruppera och sortera olika 

händelser samt deras bakomliggande orsaker för att i ett senare skede kunna debattera kring 

dessa med hjälp av stödstrukturer för hur argument byggs upp. Avslutningsvis stöttas eleverna 

till att komponera egna texter utifrån skrivramar och modeller (Evans & Pate 2007 s. 20, 24, 

26).  

 

Elever får i Fosters (2008) studie, utförd i en högstadieskola i England, bearbeta begreppen 

förändring och kontinuitet gällande en historisk händelse genom bildskapande. Bildskapandet 

utgår från en metaforisk bilresa genom det historiska händelseförlopp som undervisningen 

avser att bearbeta. I anslutning till bildskapandet får eleverna diskutera och analysera hur 

ämnesinnehållet på bästa vis kan gestaltas genom metaforen (Foster 2008 s. 5).  

Skönlitteratur är utgångspunkten i MacPhee och Whitecottons (2012) studie av undervisningen 

i en amerikansk fjärde klass, men även här är variationen av språkliga uttryck starkt 
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framträdande. Författarna menar att skönlitterära möten medverkar till att eleverna får insikter 

i hur olika perspektiv påverkar hur historiska händelser speglas. Vidare kan litteraturen vara 

ingången till att bearbeta stora abstrakta begrepp, som i studiens fall utgörs av begreppet 

”makt”. Eleverna får ägna sig åt gruppdiskussioner kring begreppet och hur det 

uppmärksammas i den skönlitterära texten. Skriftspråket och det estetiska uttrycket möts då 

eleverna får skapa faktatexter runt historiska händelser och aktörer för att sedan uttrycka detta 

genom dramaövningar (MacPhee & Whitecotton 2012 s. 264-265).  

3.1.2 Textanalys och läsförståelse 

Forskningen uppmärksammar även värdet av en språkfokuserad undervisning där eleverna ges 

möjlighet att analysera språkets form och funktion inom ämnet. Här preciseras textanalys samt 

ord- och läsförståelsestrategier som viktiga undervisningskomponenter (Schleppegrell, Greer 

& Taylor 2008; Simmons, Hairrell, Edmonds, Vaghn, Larsen, Willson, Rupley & Byrns 2010). 

Lärobokstexten och en språkanalytisk undervisningssekvens står i fokus i Schleppegrells m.fl. 

(2008) fallstudie. I studien redovisas hur lärare och högstadieelever tillsammans bearbetar 

texten utifrån deltagare, process och omständighet för att ge eleverna insikter om historieämnets 

typiska textstrukturer. Ett arbete som anses främja elevernas förmåga att ta till sig de 

informationstäta och tunga texterna som ofta förekommer inom ämnet. Genom det 

gemensamma analysarbetet får eleverna möjlighet att se hur pronomen ibland ersätter deltagare 

och hur dessa kan utgöras av icke-mänskliga abstrakta begrepp, som till exempel ”skatt”. 

Vidare fokuserar undervisningen på att ge eleverna förståelse för sådant som inte är explicit 

angivet i texten och behovet av att ibland återgå till tidigare passager för att få en helhetsbild 

av texten (Schleppegrell m.fl. 2008 s. 180-183).  

 

Värdet av att ge eleverna strategier för att ta sig an ämnesspecifik text inom det 

samhällsvetenskapliga fältet undersöks av Simmons m.fl. (2010) i en amerikansk studie med 

fjärdeklassare. I den riktade undervisningen mot läsförståelse får eleverna träna på att ställa 

frågor till texten och sammanfatta texters huvudbudskap med hjälp av stöttande matriser. 

Undervisningen riktad mot ordförståelse fokuserar på att koppla samman elevers förförståelse 

med nya begrepp samt övning på att sammanfatta texter och då med särskild betoning på viktiga 

ord. Undervisningen kompletteras dessutom med elevdiskussioner rörande ämnesinnehållet 

(Simmons m.fl. 2010 s. 147). Studien påvisar bättre resultat för de elever som deltagit i denna 

form av undervisning kontra elever som deltagit i undervisning utan strategikomplementerande 

instruktioner (Simmons 2010 s. 146). 

3.2 Sambandet mellan språkutveckling och lärande i SO 

3.2.1 Språket ett verktyg för reflexivt tänkande 

Coffin (2004) uppmärksammar sambandet mellan en utvecklad språklig förmåga och elevers 

benägenhet att framställa reflekterande, tolkande och analyserande texter inom historieämnet. 

Författaren menar att det är genom mötet med olika genrer och insikter om hur språket opererar 

i dessa som medverkar till kunskapsutvecklingen (Coffin 2004 s. 276-278). I studien har 

författaren analyserat hur elever går från att i 12 års ålder skriva narrativa texter av kronologisk 
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ordning med en avsaknad av tolkning och reflektion kring bakomliggande orsaker runt 

historiska händelser till att orsakssamband blir allt mer framträdande i elevtexterna när eleverna 

blir äldre. I högstadiets senare del skriver många elever argumenterande text där analyser och 

tolkningar kring orsakssamband är dominerande (Coffin 2004 s. 278-280). Elever i denna ålder 

nyttjar grammatiska konstruktioner, till exempel specifika konjunktioner och verb, för att 

framställa analyserande texter snarare än återgivande textkonstruktioner (Coffin 2004 s. 271, 

274). 

  

3.2.2 Faktabegrepp innan tankebegrepp – en nödvändig progression? 

Likt Coffin (2004) lyfter Stolare (2014) språkets roll i kunskapsutvecklingen inom 

historieämnet. I sin studie har författaren intervjuat fem mellanstadielärare (4-6) och deras syn 

på undervisningen. Här framhävs behovet av förståelse för såväl konkreta begrepp, som till 

exempel ”borgare”, likväl som mer abstrakta tankebegrepp som till exempel orsak-verkan. 

Lärare i intervjuerna menar att eleverna inte har det språk som krävs för att ta sig an historiska 

texter och att ordförståelsen därför blir en viktig del av lärandet. Gällande den mer abstrakta 

begreppsbildningen poängteras behovet av att förankra detta i vardagliga exempel från 

elevernas värld samt att stöttande matriser kan träna eleverna att tänka i dessa banor (Stolare 

2014 s. 9-11). Stolare (2014 s. 10) beskriver dock att där råder osäkerhet kring hur kopplingen 

mellan dessa abstrakta begrepp och deras relevans för ämnet görs. I studien poängteras att det 

är ett faktabaserat lärande som är framträdande i lärarnas utsagor och författaren betonar att 

möjligheten föreligger att ett sådant lärande kan vara nödvändigt innan undervisningen inriktar 

sig mot förståelse kring mer abstrakta strukturbegrepp av ämnet (Stolare 2014 s. 11). 

3.3 Undervisningens fördelar och fallgropar  

3.3.1 Kunskap mellan språkliga uttryck – en oproblematisk överföring? 

Även om variationen mellan olika språkliga uttryck framhålls som en språkutvecklande 

undervisningskomponent i tidigare forskning så redogörs även för viss problematik i detta 

avseende (Evans & Pate 2007; Foster 2008; MacPhee & Whitecotton 2012). I studier av Evans 

och Pate (2007) samt Foster (2008) påpekar författarna svårigheter gällande övergångar från ett 

språkligt uttryck till ett annat. Evans och Pate (2007 s. 24-27) ser fördelar med variationer då 

eleverna tar med sig erfarenheter från tidigare samarbetesövningar kring orsaksamband in i 

debatterandet, dock framstår kunskapsöverföringen till skriftspråket som problematisk då 

elevernas texter tenderar att bli fragmentariska. Svårigheterna att ta tillvara tidigare förståelse 

in i skriftspråket rapporteras även av Foster (2008 s. 7). Eleverna visar på analytisk kompetens 

i sina verbala och bildliga uttryck i arbetet med en metaforisk bilresa, dock blir avsaknaden av 

ett analytiskt skriftspråksvokabulär tydligt då tankegångarna ska uttryckas i text. I kontrast 

rapporterar Schleppegrell m.fl. (2008) och Coffin (2004) en utvecklad förmåga att utrycka 

resonemang i skrift utifrån möten med ämnesspecifika språkkonstruktioner. I Coffins (2004 s. 

274, 276-278) studie påvisar författaren en ökad förmåga hos eleverna att uttrycka sig analytiskt 

och resonerande utifrån de erfarenheter de fått från att öva och möta olika genrer, medan 



9 

 

Schleppegrell (2008 s. 184, 186) menar att eleverna utvecklar sina egna texters kvalitet genom 

textanalytisk undervisning. 

 

3.3.2 Variation bidragande faktor till djupare kunskap? 

MacPhee och Whitecotton (2012 s. 264-265) kommenterar istället variationen ur en 

perspektivtagande synvinkel. Författarna menar att variationen mellan skönlitteratur, drama och 

mer faktabaserat lärande stärker elevernas möjligheter att identifiera sig med historiska 

karaktärer och händelser och på så vis fördjupa sin förståelse av historien. Belysningen av 

historien ur flera perspektiv möjliggör ett mer komplext tänkande, vilket stöttar elevernas 

förståelse av historiska händelser, men också deras förmåga att komma ihåg faktabaserad 

kunskap. 
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4. Teoretisk utgångspunkt 

I följande avsnitt presenteras studiens teoretiska utgångspunkt. Avsnittet utgår från Säljös 

tolkning av Vygotskijs teori om människans språk, utveckling och lärande. Vygotskijs 

sociokulturella utvecklingsperspektiv utgör grunden för analys av denna studies empiriska 

material, vilken återges i kapitlet ”Analys” (se s. 26). Teorin har tidigare applicerats på det 

forskningsmaterial som den tidigare nämnda litteraturstudien bygger på. Därmed anses det 

angeläget att denna teori också får utgöra grunden för analys av eget insamlat empiriskt material 

för att ett tydligt samband mellan dessa två studier ska upprättas. Avsnittet ämnar ge inblick i 

den sociokulturella teorins syn på lärande och de bärande begrepp som teorin bygger på, 

nämligen mediering, appropriering, scaffolding och proximal utvecklingszon. 

 

4.1 Mediering 

Begreppet mediering utgör ett av den sociokulturella teorins grundläggande begrepp och avser 

att återspegla människans användning av verktyg för att förstå och verka i sin omvärld.  

Verktygen som människan fogar över utgörs av såväl materiella som språkliga redskap. Inom 

den sociokulturella teorin talas det därför om mentala verktyg, vilket utgörs av alla de 

teckensystem som vi använder för att kommunicera och tänka, och artefakter, vilket är fysiska 

redskap (Säljö 2012 s. 187). Ett exempel på hur människan använder sig av fysiska redskap är 

fickalmanackan. Den möjliggör ett memorerande som annars skulle belasta det egna minnet 

och en navigering av vår vardag ter sig nästintill omöjlig utan denna artefakt (Säljö 2014 s. 75-

76). Dock poängterar Säljö (2012 s. 189) att det i människans mediering av omvärlden främst 

är frågan om ett samspel mellan mentala (tänkandet/kommunicerandet) och fysiska verktyg 

(artefaktanvändning) när vi agerar i vår omvärld. Människan tänker, talar och utför fysiska 

handlingar genom ett samspel mellan de verktyg hon förfogar över. Vilka redskap som ingår i 

en människans verktygsrepertoar är kulturellt betingat. Människan formas utifrån de redskap 

som finns och användas inom den kulturella gemenskap där hon ingår. 

 

Språket har en särställning inom den sociokulturella teorin. Det är genom språket människan 

uttrycker sig och kommunicerar med andra. Dock ska här påpekas att språket utgörs av alla de 

teckensystem människan har att tillgå för kommunikation. Det vill säga inte endast det verbala 

uttrycken eller skriftspråket utan även, till exempel, bildspråket och kroppsspråket. Människan 

anses vara multimodal i sin mediering av världen. Språket är även det redskap genom vilket vi 

tänker. Inom sociokulturell teori sägs språket därför ha två plan, det mellan människor 

(kommunikation) och det inom människan (tänkandet). Språket inom människan, det vill säga 

tänkandet, utvecklas utifrån den kommunikation individen varit delaktig i genom samspel med 

andra – det vill säga språkliga handlingar mellan människor formar språket inom människan 

(tänkandet) (Säljö 2012 s. 189-191). 

4.2 Appropriering 

Säljö (2012 s. 191-193) menar att det är utifrån samspelet och kommunikationen med andra 

människor som individens tänkande utvecklas. Genom interaktionen med andra lär sig således 
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individen sin kulturs redskap och hur redskapen förmedlar världen. Detta lärande kallas 

appropriering inom den sociokulturella teorin. Mycket av vår kulturs lärande får vi med oss 

redan i tidig ålder i vardagliga sammanhang genom mötet med familj och vänner. Här 

approprierar individer, till exempel, ett vardagligt språk och hur det sociala samspelet fungerar. 

Inom den sociokulturella teorin kallas detta primär socialisering. Skolan spelar en viktig roll 

när det kommer till individens sekundära socialisering vilken inbegriper appropriering av mer 

specialiserade språkliga verktyg. I denna socialisering sker mötet med vetenskapliga begrepp 

och sådana slags kunskaper som finns utanför den egna erfarenhetsvärlden.  

4.3 Scaffolding och proximal utvecklingszon 

En central tanke i den sociokulturella idéen om lärandet är att kunskap inte är en 

överföringsprocess utan snarare en deltagandeprocess. Det är i interaktionen och 

kommunikationen mellan människor som nyckeln till lärandet ligger. Människan ses som under 

ständig utveckling och med en potential att utveckla nya kunskaper. Här framhävs dock den 

proximala utvecklingszonen som en förutsättning att lärandet ska vara fruktbart. Den proximala 

utvecklingszonen kan sägas vara den zon där vissa kunskaper innehas av individen vilka även 

öppnar upp individen för fortsatta kunskaper. Det vill säga att etablerade kunskaperna öppnar 

upp för att andra kunskaper finns precis inom räckhåll och således kan utvecklas (Säljö 2012 s. 

193-195). Säljö (2012 s. 193) exemplifierar den proximala utvecklingszonen genom att förklara 

att individer som lärt sig att addera ensiffriga tal också med hjälp och stöd kan utveckla sin 

förmåga att addera tvåsiffriga tal – de befinner i en zon där ett sådant steg i lärandet kan bära 

frukt. Dock framhålls att stöd och vägledning är en viktig del av lärandet i den proximala 

utvecklingszonen. Inom Vygotskijs teori benämns stödet som scaffolding, det vill säga som en 

byggnadsställning som byggs upp runt individen där den stöttas upp i lärandet. Den som 

vägleder är en medmänniska som är kompetent inom området, till exempel en lärare eller en 

kamrat som behärskar det som ska läras. Denna person fäster individens uppmärksamhet på 

sådant som är centralt för att individen i ett senare skede ska kunna behärska området på egen 

hand.  
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5. Metod  

Följande avsnitt inleds med en beskrivning av studiens metodval. Därefter följer en presentation 

rörande urvalsförfarandet, genomförandet och den databearbetning som företagits. Vidare 

beskrivs de forskningsetiska överväganden som en studie av detta slag medför. Avslutningsvis 

lyfts aspekter gällande studiens tillförlitlighet. 

5.1 Val av metod 

Larsen (2009 s. 22-23) beskriver hur forskare initialt bör begrunda vilken form av data som är 

relevant utifrån vad forskaren vill uppnå med sin studie. Kvalitativ data ger en bild av icke-

siffermässiga aspekter, till exempel erfarenheter eller förväntningar av det undersökta, medan 

kvantitativ data är något mätbart. Vidare bör ställningstaganden göras huruvida studien syftar 

till att ge en representativ bild av det undersökta eller om en helhetsförståelse är det som avses. 

I de fall då en helhetsförståelse för ett enskilt fenomen är eftersträvansvärt lämpar sig kvalitativa 

metoder. Då studien ämnar synliggöra lärares arbete, tankar och erfarenheter gällande ett 

språkutvecklande arbetssätt inom ramen för SO-undervisningen i årskurserna 1-3 ansågs 

kvalitativa metoder som bäst lämpade för ändamålet. 

 

5.1.1 Intervju 

Kvalitativ data kan inhämtas på en mängd sätt, där intervju är ett vanligt förfarande (Fejes & 

Thornberg 2015a s. 33). Vid en intervju möts respondenter och forskare ansikte mot ansikte, 

vilket möjliggör ett mer djupgående arbete än vid till exempel svar via enkäter/frågeformulär. 

Vid intervjutillfället finns möjlighet till att ställa följdfrågor, men även till att observera 

kroppsspråk och mimik, vilket kan verka stödjande i tolkningsarbetet (Larsen 2009 s. 26-27). 

Tidigt i denna studie fanns en önskan att fysiskt möta verksamma lärare, då tidigare erfarenheter 

av enkätsvar och skriftlig intervju lämnat mycket att önska då det gäller att få en solid bild av 

respondenters åsikter och tankar gällande det som varit för avsikt att undersöka. Möjligheten 

att ställa följdfrågor utifrån de svar som initiala frågor gav upphov till vägde således tungt vid 

val av insamlingsmetod av data. I detta sammanhang är det också värt att nämna Kvale & 

Brinkmans (2009 s. 70, 209) syn på intervjun som en kunskapsskapande aktivitet. Författarna 

menar att intervjun är ett ”intersubjektivt företag”, vilket innebär att innehållet och kunskapen 

skapas tillsammans av respondenten och forskaren utifrån det samtal som förs. 

   

Det finns även nackdelar med just det fysiska mötet i intervjusammanhang, då en risk för 

tillrättalagda svar föreligger. Larsen (2009 s. 27) beskriver detta som ”intervjueffekten”, vilket 

innebär att respondenten ger tillrättalagda svar för att blidka intervjuaren eller för att dölja egna 

tillkortakommanden. Dalen (2015 s. 23) beskriver att i många forskningssammanhang besitter 

forskaren ett visst övertag genom sitt kulturella kapital, vilket kan medverka till ett försvårande 

att ”nå fram till kunskap” i en intervjusituation. I denna studie gjordes dock bedömningen att 

den maktordning som ändå måste sägas föreligga via erfarenhet hos respondenten 

(färdigutbildad lärare med erfarenhet av undervisningsområdet) och oerfarenhet hos intervjuare 
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(lärarstudent) i viss mån skulle väga upp intervjueffekten och eventuella svårigheter att nå fram 

till respondentens kunskap (respondentens tankar) om det avsedda forskningsområdet.  

5.1.2 Fenomenografi 

En fenomenografisk metodansats beskrivs som lämplig då människors tankar om ett specifikt 

fenomen ska beskrivas och analyseras (Dahlgren & Johansson 2016 s. 162). I denna studie 

avses således fenomenet ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt inom SO, och det är 

lärarnas erfarenheter och tankar gällande detta begrepp som analyseras. Dahlgren och 

Johansson (2016 s. 162-163) menar att människans sätt att förstå omvärlden konstant ändras 

som ett resultat av lärande. Således föreligger möjligheten att lärarnas uppfattning av ett språk- 

och kunskapsutvecklande arbetssätt inom SO-undervisningen kan vara starkt skiftande utifrån 

de erfarenheter och därigenom det lärande de erfarit. Dessa skiftningar avser denna studie att 

belysa. Författarna beskriver att en uppfattning av ett fenomen är på det sättet vi förstår eller 

erfar företeelsen i fråga. De skiftande uppfattningar som framkommer utgör utfallsrummet för 

fenomenet. Desto fler personer som tillfrågas om fenomenet desto fler skiftande uppfattningar 

kan potentiellt exponeras. Författarna framhåller att det primära målet är att belysa just 

skiftningar i människors uppfattningar, dock är ett viktigt led i detta sökande även att upptäcka 

likheter (Dahlgren & Johansson 2016 s. 169). 

  

Vidare beskriver Dahlgren och Johansson (2016 s. 166). att datainsamling vid en 

fenomengrafisk forskningsansats oftast sker genom halvstrukturerade intervjuer, vilket innebär 

att forskaren utgår från ett mindre antal frågor för att istället följa upp vad respondenten säger 

med följdfrågor. Målet är att få så uttömmande svar som möjligt gällande det som undersöks, 

därför är följdfrågor och icke-verbala uttryck ett sätt att uppmuntra respondentens utvecklande 

av sin syn på fenomenet. Detta förfarande nyttjades i genomförandet av studiens intervjuer. 

Icke-verbal kommunikation som nickande och uppmuntrande ansiktsuttryck användes för att 

verka stöttande till att informanterna på ett tydligt vis gjorde sig förstådda. Följdfrågor skapades 

i stunden för att dessa skulle vara relevanta utifrån de utsagor som intervjupersonerna uttryckt. 

Vidare sammanfattades vid vissa tillfällen det informanten svarat på en fråga, vilket då ledde 

till att denne utvidgade sitt svar. För att garantera analysarbetets tillförlitlighet och precision är 

inspelning av intervjuerna en nödvändighet, vilket gjordes i denna studie (Dahlgren & 

Johansson 2016 s. 166).  

Den analysmodell som Dahlgren och Johannson (2016 s. 167-171) beskriver utgörs av sju steg. 

Inledningsvis bekantar sig forskaren med materialet genom noggrann genomläsning för att 

därefter kondensera materialet. Kondensationen består i att identifiera respondenters mest 

betydelsefulla utsagor för att på så vis ge en representativ bild av respondentens uppfattning av 

fenomenet. Följande steg består i att göra jämförelser för att mejsla ut likheter och skillnader i 

materialet för att sedan gruppera dessa i kategorier. I artikulationsfasen måste forskaren ta 

ställning till hur stor variation som ska tillåtas för att passager av materialet ska ingå i samma 

kategori. Därefter namnges kategorierna utifrån vad essensen i uppfattningen av fenomenet kan 

sägas vara i varje enskild kategori. Avslutningsvis jämförs de utvalda materialpassagerna för 
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att säkerställa att de inte passar in i flera kategorier, intention är att en kategori ska vara exklusiv 

och att det därmed inte ska finnas möjlighet till att passager ska kunna vara hemmahörande i 

flera kategorier. Arbetet leder därför ofta till att fler kategorier slås samman för att säkerställa 

exklusiviteten. I denna studie har redovisad arbetsgång nyttjats i bearbetningen av det empiriska 

materialet. Redogörelsen återfinns i avsnittet ”Databearbetning” (se s. 16) 

5.2 Urval 

Larsen (2009 s. 77) förklarar att vissa studier avser att uppnå mesta möjliga kunskap inom ett 

visst område utan att för den skull kunna säga att liknande förhållanden gäller även för personer 

som inte inkluderats i studien. I en sådan studie gör forskaren ett icke-sannolikhetsurval. Då 

denna studie ämnar skapa insikt i det språk- och kunskapsutvecklande arbetssättet inom SO i 

årskurs 1-3 fastställdes urvalaskriterierna till att eventuella informanter skulle vara verksamma 

lärare i den för studien relevanta årskurserna med behörighet att undervisa i de 

samhällsvetenskapliga ämnena. Då det inom min hemkommun fanns en uttalad ambition till 

riktat arbete runt ett språkutvecklande arbetssätt samt att där fanns en önskan att fysiskt möta 

eventuella informanter gjordes inledningsvis ett bekvämlighetsurval (se Larsen 2009 s. 79). 

 

I det första skedet kontaktades rektorer vid de nio grundskolor som ansågs ligga mest 

lättillgängligt. Rektorerna ombads att förmedla kontakt med de lärare som motsvarade 

urvalskriterierna för att därigenom undersöka deras möjligheter att delta, så kallad 

självselektion (se Larsen 2009 s. 79). Efter den initiala kontakten via e-post kontaktades även 

rektorerna via telefon för att ge respons angående hur de såg på sin verksamhets möjlighet att 

delta i studien. Intresset var svalt i det inledande skedet och endast en skola/lärare gav sitt 

medgivande. På grund av det svala mottagandet kontaktades ytterligare fyra skolor inom 

kommungränsen samt att de skolor som ännu inte gett besked angående deltagande åter 

kontaktades via e-post. Då inga nya informanter uppbringades genom denna kontakt utvidgades 

urvalsprocessen till att inkludera den så kallade snöbollsmetoden. Larsen (2009 s. 78) förklarar 

att metoden innebär att forskaren kontaktar människor med inblick i eller kunskap om det 

aktuella forskningsområdet för att därigenom få tips om eventuella personer som kan kontaktas. 

Utvidgandet innebar således att den initiala intentionen om att hålla studien inom kommunens 

gränser frångicks, då efterfrågan initierades genom sociala medier. Denna metod genererade en 

ny informant. Valet gjordes då att direkt kontakta ett antal lärare där kontaktuppgifter fanns. 

Detta förfarande resulterade i två informanter. Vidare föreslog en av informanterna ytterligare 

en kontakt, vilken även denna gav sitt medgivande till deltagande. I detta skede avbröts det 

aktiva sökandet efter fler informanter eftersom arbetet befann sig i ett skede där tidsaspekten 

för ett färdigställande av studien började bli pressat. Informanten som givit sitt deltagande via 

den så kallade snöbollsmetoden visade sig vara tillgänglig allt försent för att studien skulle 

kunna färdigställas inom den av högskolan utsatta tiden, således landade det slutgiltiga antalet 

informanter på fyra. Dessa fyra informanter var hemmahörande vid tre olika skolor. Det låga 

antalet och dess inverkan på studiens resultat diskuteras i kapitel ”Metoddiskussion” (se s. 29). 

Studiens deltagare presenteras här nedan under fingerade namn för att möta studiens 

konfidentialitetskrav (se ”Forskningsetiska överväganden” s. 17).  
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Sara är grundskollärare behörig i årskurs 1-6. Därtill har hon även en utländsk lärarutbildning. 

Vidare har hon läst svenska som andraspråk (30 högskolepoäng) samt en utbildning för 

samtalsledare. Hennes erfarenhet som grundskollärare sträcker sig 10 år tillbaka i tiden. Sara 

handleder dessutom lärarstudenter. Hon undervisar i årskurs 2 för närvarande. 

Sandra är på sitt 6:e år som lärare. Hennes utbildning avser behörighet för grundskolans årskurs 

F-6. Hon har dessutom kompetensutvecklats inom ”SUA-lyftet”, vilket är Skolverkets 

kompetensutveckling gällande ett språkutvecklande arbetssätt. Sandra är även utbildad 

handledare för lärarstudenter. Sandras nuvarande klass är en årskurs 2. 

Lina har arbetat 11 år som lärare. Hennes behörighet innefattar grundskolans årskurs F-6 samt 

fritidshemmet. Därtill har hon deltagit i det tidigare nämnda SUA-lyftet och en utbildning för 

handledning av lärarstudenter. Lina undervisar i årskurs 2. 

Karin har 13 års erfarenhet av läraryrket med en behörighet för årskurs 1-7. Hon har deltagit i 

kurser som innefattar utbildning runt ett språkutvecklande arbetssätt samt handledarutbildning 

för lärarstudenter. Karin har en årskurs 1 för närvarande. 

5.3 Genomförande 

En intervjuguide med koppling till studiens syfte och frågeställningar skapades i förberedelse 

inför intervjuerna (se Bilaga 1). Denna guide godkändes av handledare innan den nyttjades. De 

två inledande intervjuerna genomfördes på informanternas arbetsplatser efter det att 

undervisningen just avslutats, men i avgränsade utrymmen där inga störande moment 

upplevdes. Dock kan faktumet att informanterna just genomfört en hel arbetsdag ha påverkat 

deras svar, då trötthet och en önskan att vilja avsluta dagen möjligen förelåg. Larsen (2009 s. 

81) menar att intervjusituationer är påverkade av det sammanhang i vilka de utförs. Detta 

påverkar vilka svar som ges i den specifika stunden.  Några signaler om trötthet eller önskan 

att snabbt vilja avsluta intervjuerna var dock ej uppenbara hos informanterna.  Personligen 

upplevdes dock en känsla av att jag som intervjuare borde visa hänsyn till att informanten ville 

avsluta sin arbetsdag. Den upplevda pressen kan ha påverkat hur djupgående jag valde att var i 

de följfrågor som ställdes. Där kan också föreligga fördelar i att intervjuerna låg i direkt 

anslutning till arbetsdagen då flera informanter gjorde direkta kopplingar till de lektioner som 

hållits under den gångna dagen. Att vistas i direkt anslutning till sina klassrum möjliggjorde 

också att informanterna kunde ta hjälp av material och dylikt för att förstärka sina utsagor. Den 

tredje intervjun utfördes i informantens hem, vilket medförde en avslappnad och mindre 

officiell miljö. Här upplevdes inte den inbyggda pressen att avsluta intervjun lika överhängande. 

Den fjärde intervjun skedde under liknande premisser som de två inledande. Således kan 

liknande reflektioner runt eventuella påverkansfaktorer för detta tillfälle diskuteras. 

  

I enlighet med Kvale och Brinkmans (2014 s. 170) råd inleddes alla intervjuer med en så kallad 

orientering. Informanterna informerades om studiens syfte och de forskningsetiska aspekter 

som omgärdar en studie av detta slag samt att intervjun spelades in. I denna inledande fas 

tydliggjordes även att det var informantens erfarenheter och tankar som var det primära 
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forskningsmålet. Det vill säga där fanns en önskan om att uppmuntra intervjupersonerna att 

delge sin syn på sina erfarenheter och sin värld, så som Kvale och Brinkman (2014 s. 179) 

beskriver. Informanterna fick även möjlighet att presentera sin bakgrund då det gäller tjänsteår 

inom yrket samt relevanta kompetensutvecklande åtgärder de deltagit i. Denna orientering 

avsåg även att ”värma upp” informanterna inför den stundande huvuddelen av intervjun (se 

Kihlström 2007a s. 52).  

Inspelningen av de fyra intervjuerna skedde med en röstinspelningsfunktion på en smartphone. 

Dessa inspelningar transkriberades sedan till textform, antingen samma dag som intervjuen 

hållits, alternativt nästkommande dag. Efter det att alla intervjuer var genomförda påbörjades 

analysarbetet av den insamlade empirin, vilket beskrivs i nästkommande avsnitt. 

5.4 Databearbetning 

Allt material transkriberades i direkt anslutning till genomförda intervjuer. För att säkerställa 

att ingen hopblandning skulle ske angående upphovsperson till uttalanden gavs lärarna olika 

textfärger. Lärarnas utsagor återgavs ordagrant med undantag för tvekljud, hostningar och 

skratt. I ett fåtal fall fanns enskilda ord som var ohörbara, dessa angavs då som ”ohörbart”. 

Nästa skede i bearbetningsfasen var analys av materialet. Här följdes den arbetsprocess som 

Dahlgren och Johansson (2015 s. 167-171) beskriver. 

  

Inledningsvis printades intervjuerna ut i sin helhet för att därefter läsas två gånger. I samband 

med läsandet antecknades tankar som utsagorna gav upphov till i textens marginal. Denna fas 

beskriver Dahlgren och Johansson (2015 s. 167) som ett sätt att bli bekant med det empiriska 

materialet. Nästa steg bestod i att urskilja betydelsefulla passager som på ett koncist vis fångade 

essensen i det lärarna svarade på de olika frågorna (Dahlgren & Johnasson 2015 s. 168). 

Passagerna sammanställdes i ett gemensamt dokument för att sedan printas ut och klippas ner i 

mindre delar. De urklippta passagerna användes sedan i analysens tredje fas, den så kallade 

jämförelsefasen (Dahlgren & Johansson 2015 s. 169). Här eftersöktes likheter och skillnader i 

lärarnas utsagor. Därefter grupperades dessa passager utifrån de likheter och skillnader som 

identifierats, det vill säga att passagerna grupperades i högar. Det femte steget var att artikulera 

kategorierna, vilket innebär att ställning tas till hur stora variationer som kan tillåtas inom en 

gruppering utan att en ny grupp skapas (Dahlgren & Johansson 2015 s. 170). Till exempel 

ansågs att lärarnas tal om språket som en bidragande faktor till lustfyllt lärande kunde tillhöra 

samma gruppering oavsett om lärarna talade om sitt eget använde av språkliga uttryck eller om 

elevernas förståelse. I nästa skede namngavs grupperingarna för att i den sjunde och sista fasen 

konstratera grupperingarna mot varandra för att se om potentiella sammanslagningar kunde 

göras (Dahlgren & Johansson 2015 s. 170-171). I detta skede ansåg jag att grupperingen 

”lustfullt lärande”, ”förväntningar” och ”trygghet” kunde sammanföras till en gemensamgrupp 

där den gemensamma nämnaren för lärarnas perspektiv var lärarrollen. Grupperingen döptes 

till ”Lärarens roll i skapandet av ett klimat som gynnar lärandet” 
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5.5 Forskningsetiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2002) ger i sin publikation Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning en detaljerad bild av de regler som gäller vid en studie av det 

slag som företagits. Huvudkraven innefattar informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och 

nyttjandekravet 

.  

Informationskravet innebär att deltagare informeras om studiens syfte samt att en beskrivning 

av dess utformning ges i stora drag. Vidare bör där tydligt framgå vilka personer som står som 

ansvariga för studien samt vilken institution som dessa personer är knutna till (Vetenskapsrådet 

2002 s. 7). Informationskravet möttes genom det missivbrev och det informationsbrev som 

skickades, dels till skolornas rektorer, dels till de lärare som tillfrågades om deltagande i studien 

(se Bilaga 2). I missivbrevet delgavs deltagarna studiens syfte och en beskrivning av dess 

utformning. Här fanns också kontaktuppgifter till student, ansvarig handledare samt 

information om anknytningen till Högskolan Dalarna. Genom missivbrevet inhämtades även 

samtycke till deltagande i studien och detaljer gavs angående deltagarnas rätt till att delta under 

frivilliga former, samt rätten till avbrutet deltagande utan negativa konsekvenser och 

påtryckningar, vilket således svarade mot samtyckeskravet (Vetenskapsrådet 2002 s. 9-10). I 

denna studie har konfidentitalitetskravet beaktats genom anonymisering av skolor, deltagare 

och kommunnamn samt av säker förvaring av material för att säkerställa att en identifiering 

som kompromissar deltagarnas integritet inte var möjlig (Vetenskapsrådet 2002 s. 12-13). I 

missivbrevet uttalades säkerställandet av studiens konfidentialitetsåtagande. Avslutningsvis 

möttes nyttjandekravet genom att deltagarna garanterades att materialet endast skulle användas 

för redogjorda ändamål, det vill säga endast nyttjas för denna studies forskningssyfte 

(Vetenskapsrådet 2002 s. 14). 

5.6 Studiens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

En studies validitet handlar om dess relevans och giltighet, det vill säga att den undersöker det 

den säger sig undersöka (Larsen 2009 s. 40-41). Forskarens möjlighet att ställa följdfrågor för 

att reda ut oklarheter eller missförstånd under intervjutillfället stärker studiens validitet, menar 

Larsen (2009 s. 27). Således råder det större möjlighet att penetrera på djupet och en större 

förståelse av det undersökta kan skapas. Därför anses möjligheten att nå god validitet bättre i 

kvalitativa undersökningar än i kvantitativa. En annan validitetsstärkande faktor är också den 

flexibilitet som mötet med informanter och intervjutillfället ger – genom att vara observant och 

inbjudande till informanternas svar kan andra relevanta infallsvinklar på det undersökta 

fenomenet upptäckas (Larsen 2209 s. 80-81). I denna studie var utgångspunkten en 

intervjuguide med öppna frågor som avsåg att låta informanternas egna erfarenheter vara 

ledande i samtalet och intentionen var att utifrån de svar som uppkom föra samtalet vidare 

genom följdfrågor. Vidare stärktes denna studies validitet genom att en skolad person 

(handledare) granskade intervjumaterialet innan intervjuer företogs, vilket är i linje med 

Kihlströms (2007b s. 231) validitetsstärkande råd. 
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En studies reliabilitet avser dess precision och exakthet. Tanken är att samma undersökning ska 

kunna företas av en annan forskare och samma resultat ska uppnås (Larsen 2009 s. 41-42). Att 

forskningsprocessen präglats av noggrannhet är här en viktig faktor för att säkerställa studiens 

reliabilitet (Larsen 2009 s. 81). Kihlström (2007b s. 232) menar att ett sätt att stärka 

reliabiliteten är att banda intervjuerna för att säkerställa att inget som sägs i intervjuerna missas, 

vilket gjorts i denna studie. Vidare har informanternas utsagor skrivits ut med olika färger för 

att sammanblandningar inte skulle ske (se Larsen 2009 s. 81). Dock bör här nämnas att det i en 

kvalitativ studie är svårare att nå en hög reliabilitet än om studien är av kvantitativt slag. Dessa 

svårigheter beror främst på att kontexten i vilket intervjuerna sker i hög grad kan påverka vilka 

svar som uppkommer – här kan relationen mellan forskare och respondent vara en 

påverkansfaktor, likväl som dagsformen hos respondenten kan påverka vilka svar som ges just 

vid tillfället då intervjufrågorna ställs (Larsen 2009 s. 81).  

Thornberg och Fejes (2015b s. 270) lyfter den kritik som kan riktas mot kvalitativa studier då 

det gäller generaliserbarhet. Då urvalsprocesser i kvalitativ forskning oftast inte följer de 

teoretiska tillämpningsmetoder som gäller för statistisk generalisering kan således inga sådana 

antaganden heller göras utifrån dessa studier. I motstånd till denna kritik har andra synsätt 

utvecklats på begreppet generaliserbarhet just när det kommer till kvalitativ forskning (Kvale 

& Brinkman 2009 s. 281-282; Thornberg & Fejes 2015b s. 272). Denna studie utger sig på intet 

sätt vara av den art att dess resultat på ett statistiskt säkerställt sätt kan ge en bild av hur det 

språk- och kunskapsutvecklande arbetssättet ses av den generella lärarkåren utan snarare att den 

kan ge användaren vägledning i liknande fall som det undersökta, så kallad situerad 

generalisering (Kihlström 2007c s. 164; Thornberg & Fejes 2015b s. 272).  

Aspekter gällande de ovan beskrivna kvalitetsbegreppen i förhållande till denna studie 

diskuteras vidare i avsnittet ”Metoddiskussion” (se s. 29). 
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6. Resultat 

I följande avsnitt presenteras resultatet från studiens empiriska material. Avsnittet presenteras i 

en deskriptiv form där lärarnas utsagor ges stort utrymme för att i följande kapitel analyseras 

utifrån studiens teoretiska utgångspunkt. Resultatet organiseras under rubriker representativa 

för studiens frågeställningar och avsnittets underrubriker motsvarar de teman som den 

fenomenografiska analysen gett upphov till. 

 

6.1 Möjliggörandet av elevers språk- och kunskapsutveckling 

Här följer en redogörelse för de komponenter som framkommit då lärarna beskrivit den 

undervisning de bedriver och deras intentioner med dess upplägg, vilket svarar mot 

frågeställningen ”Vilka komponenter framhåller lärarna som viktiga för att skapa språk- och 

kunskapsutvecklande SO-undervisning i årskurs 1-3?”. 

 

6.1.1 Avstamp i elevers egna erfarenheter 

När lärarna talar om hur de planerar sin undervisning och när de beskriver lyckad undervisning 

så är det närheten till elevernas vardag och deras egna erfarenheter som framträder som en 

viktig komponent i undervisningen. Närheten till elevernas erfarenheter beskrivs både som en 

förutsättning för att undervisningen ska kännas meningsfull men också för att möjliggöra en 

utbyggnad av erfarenheter och därmed kunskaperna inom SO-ämnet. Sara säger, då hon får 

frågan om varför en undervisningssekvens runt samvaro och relationer upplevdes som lyckad:  

 

För att jag kände, dels att det är deras verklighet det handlar om, deras vardag. Att de kunde, att 

det var deras erfarenheter och de kände igen. Det var inte abstrakt för dem. 

Ja men just att det handlar om deras vardag, deras verkliget. Det är viktigt för dem. 

Även om Sara är nöjd med sekvensen menar hon att hon kunde ha gjort ännu mer för att behålla 

fokus på elevernas egna erfarenheter genom att låta deras språk vara styrande i början för att 

sedan introducera ämnesområdets specifika ord. Hon säger: 

Jag hade mer kunnat skriva deras vardagsspråk som reta, slåss. Men att sen när man diskuterat 

och gått igenom hade jag skrivit de andra ämnesorden bredvid. För ett mål är ju att de ska lära sig 

använda ämnesspecifika ord. 

Lina menar att hon försöker att inte vara allt för rigid i sin planering just för att det ska finnas 

utrymme i undervisningen för elevernas egna erfarenheter, vilket också Sandra eftersträvar. I 

samband med att Lina beskriver hur hon planerar och iscensätter sin undervisning säger hon: 

Vi ändrar fokus till elevernas nivå så de kanske lyfter fram saker som jag inte hade tänkt på. 
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[…] berätta vad de kan, vad de känner till. Vad de har upplevt. Kopplar det till sitt eget. Det gäller 

att man har mycket tid då. Samtidigt är det viktigt för dem. De vill berätta där och då. Sen får man 

styra tillbaka skutan om det hamnar på djupt vatten.  

Sandra säger: ”Det är ju viktigt att de får koppla det här vi pratar om till egna erfarenheter så 

därför ger jag alltid tid så de ska få berätta någonting.” Men här påpekar Sandra även att hon 

skulle kunna ta tillvara det eleverna uttrycker bättre och koppla det mer tydligt till 

ämnesinnehållet. Hon säger: 

Jag skulle vilja även då i SO att jag tänker mer på hur de formulerar sig och kanske reflektera, 

eller kanske på något vis ge dem lite stöttning genom att säga: ”Ja men du kanske menar det 

här begreppet”. Att man då liksom formulerar det här begreppet. 

Karin beskriver att det är genom elevernas erfarenheter och hur de beskriver dessa som hon får 

vetskap om hur hon ska utforma sina lektioner för att det ska ligga på elevernas nivå. Karin 

uttrycker det på följande vis: 

Vad ska jag säga, att vi pratar lite så att jag vet var någonstans deras nivå ligger. Vad är det de vet 

och kan för någonting. Sen utgår jag väl därifrån, hur avancerad lektionen blir. 

[…] ja och att man tar fram sin egen erfarenhet. För barn är ju så där, säger man en sak då är det 

någon som kommer på något, och sen kommer nästa […] 

6.1.2 Begreppsbildning genom multimodalitet 

Elevernas erfarenheter är en viktig komponent som lärarna ger utrymme för i sin undervisning, 

som visats i tidigare avsnitt, men lärarna strävar dessutom efter att utvidga elevernas 

erfarenheter. En viktig del av detta är att ge eleverna insikter om viktiga ord och begrepp för att 

de ska förstå de arbetsområden som avhandlas i undervisningen. Här framkommer att variation 

av språkliga uttryck och samspel i klassrummet utgör en grund för att ge eleverna dessa nya 

erfarenheter som sedan kopplas till ämnesspecifika ord inom SO. Sara menar att när 

ämnesområdet är nytt för eleverna blir fokus på språket oerhört viktigt. Eleverna måste få med 

sig en förståelse för orden för att området inte ska framstå som allt för abstrakt. Grunden kan 

utgöras av film och text. Diskussioner runt begreppen är även starkt framträdande. En 

beskrivning av hur nya begrepp introduceras och en förståelse byggs upp återges i följande 

utsaga:  

 

Om jag vet att det är helt främmande, ämnet, så är det jag som tar första steget. Jag tar upp orden 

och begreppen. Jag går igenom dem, och så säger jag nu ska tillsammans tänka på vad de kan 

betyda. Vi säger exempel, vi sätter dem i meningar. Oftast visar jag också en film för att det inte 

ska bli helt främmande. 

[…] vissa ord och begrepp måste man diskutera, man måste ta upp, man måste ge exempel. 

Och sen börjar vi läsa texten och diskuterar och sen går vi tillbaka till orden och diskuterar igen. 
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Sara nämner också att de arbetar mycket med bilder i SO-boken. Eleverna får diskutera vad 

bilderna förmedlar gällande det område som de för närvarande arbetar med. Hon lyfter till 

exempel en bild där målet har varit att diskutera ämnesordet mobbing och skolans 

samvarosregler. Hon säger: 

Ja men vi tittar först på bilden, hur ser de ut i ansiktet? Hur är det med känslor? Just att kunna sätt 

ord på känslor också. Vad tycker ni? Vad tror ni de andra runt omkring tycker? Hur tror ni de 

upplever situationen? 

Bildstöd är något som alla lärare nämner när de talar om begreppsbildning inom SO. Sandra 

introducerar oftast alla nya arbetsområden med en powerpoint riklig med bilder som stödjer det 

hon berättar. Hon menar att eleverna behöver variation av intryck från det arbetsområde som 

behandlas. Detta beskrivs på följande vis: 

Så då ser de orden och sen så, men det är bilderna jag vill visa för att liksom förstärka det jag 

säger.  

Och sen försöker jag också variera undervisningen så det blir både det här att jag har en 

genomgång med min powerpoint, att de får ställa frågor så att det blir den här språkliga 

interaktionen. Och sen är det ju alltid, eller ofta någonting, de får jobba med konkret.  

Lina och Karin talar även om vikten att involvera alla sinnena i lärandet, vilket de kopplar till 

att ämnesinnehållet bearbetas på ett multimodalt sätt. Karin menar att aktiviteter för att utvidga 

elevernas erfarenheter syftar till att skapa inre bilder. Tanken är att de genom sina upplevelser 

och sina inre bilder sedan kan sätta det de lärt sig i ett sammanhang. Karin beskriver ett lyckat 

arbetsområde runt ämnet ”trafik” på följande sätt: 

Vi har tittat på film och vi har pratat om det och om de olika orden. Vi har visat bilder på samma 

gång. Vi har gått ut. De har fått uppleva de här vägmärkena själv. Vi har pratat om egna 

erfarenheter och sen har vi även målat märkena också. Och sen så avslutade vi med ett litet 

grupparbete.  

Ja, nu förstår de dem här orden och hör de dem igen kan de sätta dem i ett samband. Och man 

hoppas att de fått inre bilder som de har med sig. För det tror jag hör ihop de här inre bilderna och 

orden. 

[…] göra själv, höra från andra, skriva det. Allt det här som ingår skriva, prata, höra, se – 

upplevelser. Det är våra sinnen vi jobbar med. 

Lina talar varmt om bildstöd då hon menar att även hon är behov av denna form av 

kommunikation för att förstå. Vidare uttrycker hon en önskan om att få med mer rörelse och 

drama i undervisningen. Till exempel säger hon att hennes elever borde ha fått gestaltat yrken, 

eller lekt yrken då de jobbade med detta inom SO-undervisningen. Men också vikten av 

skrivandet nämns. Lina säger: 
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[...] Jag har inte bara sett det, jag har använt handen att skriva med. Eller fått in det, eller vad ska 

jag säga, kunskap via handen. Inte bara genom ögat och inte bara genom örat. Flera sinnen. 

[…] och få med mer rörelse, ett annat sätt att lära, till exempel drama. 

Annars verkar just skrivandet vara det område där det råder viss diskrepans mellan lärarnas 

användning och åsikterna gällande denna kommunikationsform för de yngre eleverna går isär. 

I Saras utsagor har inte skrivandet en framträdande plats. Lina menar att skrivandet först får 

mycket utrymme i SO- undervisningen i trean. Hon säger: 

[…] och sen så är det också ofta någonting kopplat som innefattar skrivandet. Även om det inte 

är så mycket skrivande i ettan, men i trean är det mycket skrivande. Då kan man ju skriva mera. 

Karin ger uttryck för åsikten att skrivandet så som det ofta är utformat i skolan med ”fylla i 

uppgifter” faktiskt kan vara hämmande för en del elever och deras tänkande. Hon säger: 

Har du en stencil som du ska sitta och fylla i så gör du ju det bara för stunden och sen kommer du 

ju inte ihåg mera. En del har inte ens hunnit börja tänka själva innan andra är klara. Men om vi 

för en diskussion allihopa så kan vi gå vidare i diskussionen. Jag kan prata och fråga och 

omformulera så att den som inte förstår får använda sitt tänkande ännu mer. Du får ju också fler 

ord till dig och du övar på fler ord. Här kommer dina egna inre bilder och sådant fram. Och de 

säger att jag har varit där och så. Det får höra berättandet från andra också. 

Sandra framhäver istället värdet av just skrivandet som en uttrycksform och använder sig ofta 

av egengjorda arbetsblad som eleverna får arbeta med. Här menar hon att det bidrar till en helhet 

– att eleverna får träna på ”allting”. Hon nämner ett arbetsområde som kretsat runt 

kartkunskaper, där eleverna fått arbeta med en karta från SO-boken och besvarat frågor.  Hon 

beskriver det på följande vis: 

[… ] för då får de träna på allting. De får träna på att läsa en fråga och då tränar de läsning. De 

tränar på förståelsen. Och sen ska de jobba med den här kartan, då tränar de på att jämföra den 

här och den här. Så tror jag att det är väldigt språkutvecklande med arbetsblad där de får tänka 

och så. Ibland får de jobba enskilt, för jag vill veta vad just den eleven kan, och ibland får de 

jobba i grupp. Och jobbar de i grupp då har de ju möjligheten att samtala med varandra och så. 

Sandra uppmuntrar dessutom eleverna att göra kopplingar till det eleverna lär sig i SO till andra 

ämnen de erfarit och menar att detta hjälper förståelsen. Hon beskriver dessa tankar i följande 

passage: 

Jag uppmuntrar ju väldigt mycket det här att det blir kopplingar mellan olika ämnen. Eller när de 

kopplar till något vi gjort eller läst. Det tror jag mycket på också, just för att de ska förstå mera 

av det vi läser i SO, att man kan koppla och förstå innehållet. Ja, SO är ju ett sådant där ämne som 

går in i mycket. 
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6.1.3 Lärarens roll i skapandet av ett klimat som gynnar lärandet 

När lärarna beskriver sin undervisning berör de alla vikten av att skapa ett klimat som gynnar 

lärandet. Klimatet beskrivs dock i olika termer som ”meningsfullt”, ”lustfyllt” och ”tryggt”. 

Här knyts bland annat aspekter som öppenhet, förväntningar, variation och språk som 

essentiella komponenter för att skapa ett klimat som gynnar lärandet. Den gemensamma 

nämnaren tycks dock vara läraren och dennes roll i att skapa dessa förutsättningar. Sandra och 

Lina framhåller det öppna klimatet som grundförutsättningen för att språk- och 

kunskapsutveckling ska kunna ske i klassrummet. Sandra uttalar sig på följande vis om ett öppet 

klassrumsklimat: 

 

Det som är allra viktigast av allting, det är det här med att man har ett tryggt klassrumsklimat. Att 

de känner att de vågar uttrycka sig för annars kan det inte bli språkutvecklande för barnen, om de 

inte känner sig trygga. Det är a och o. Först måste de känna sig trygga och vågar räcka upp handen 

och säga något och så. Det jobbar jag jättemycket med, att skapa det. 

Liknande uttalanden återfinns hos Lina, som säger: ”[…] ett öppet klimat, om man inte vågar 

fråga får man inte heller något svar, eller någon kunskap.” 

Sara talar om förväntningar på eleverna men också på sig själv. Därtill framhåller hon språket 

som en viktig komponent för att skapa ett meningsfullt och lustfyllt lärande. 

Jag varierar min planering mycket så att det inte blir tråkigt. Jag vill att de ska vara nyfikna. Om 

jag kommer med några ord varje gång och så står det på tavlan, vad tror ni det här betyder, då 

tappar de lusten.  

[…] då tittar vi på film, vi läser bok, vi svarar på frågor, vi gör tankekarta. Beroende på hur jag 

har planerat och vilken planering jag tycker är bäst. Men sen är det viktigt att erkänna, ja men den 

här planeringen var inte alls bra. Nästa gång gör vi om, eller jag vill lägga till. 

Sen tänker jag att det får vara svårt men det får inte vara så svårt att de tappar lusten och inte orkar 

med något. Men jag tycker att man ska höga förväntningar. 

Så det är klart att det blir mer lustfyllt och mer intressant om de kan fler ord och begrepp. För att 

väcka deras intresse, annars blir det helt abstrakt 

Så jag tycker som lärare måste man ha höga krav på dem, men också på sig själv. Hur tydlig är 

jag? Ett krav är att de ska använda specifika ord. Det är viktigt för mig, att de automatiskt, eller 

så småningom börjar använda orden. 

Karin är samstämmig med Sara då det gäller lärarens roll och dennes användning av språkliga 

uttryck för att skapa ett lustfyllt lärande. Hon menar att berättandet är en viktig del att skapa 

intresse för SO-ämnena. Hon säger: 

[…] och de här barnen som avskyr att sitta och skriva och så där, de blommar upp när man pratar. 

Det gäller att få dem intresserade och oftast får du dem intresserade när man börjar prata för då 
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blir det intressant. Sen på det bygger du vidare, kanske med sådant som de tycker är tråkigt, men 

då blir det roligt för det var roligt från början. 

Sandra talar också om förväntningar och uttalar en önskan om att tydligare förmedla vad hon 

förväntar sig av elevernas kunskapsutveckling i SO och då främst när det gäller språkutveckling 

och begreppsförståelse. Vidare nämner hon också förväntningar på sig själv som en förebild 

när det gäller det språkliga uttrycket i klassrummet. 

Jag skulle vilja att jag hade det. Jag har inte skrivit upp alltid men ibland tänker jag att det här ska 

jag ha med. Men jag har som målsättning att jag ska bli ännu bättre på det här med begreppen. 

Sen är det viktigt att planera lektionen väl så att man vet hur man ska uttrycka sig. Att man 

formulerar sig väl som lärare. Så att man kan leda eleverna framåt också i sitt språk. 

6.2 Språkutvecklingens relevans för elevers kunskapsutveckling i SO 

Följande avsnitt beskriver lärarnas syn på sambandet mellan elevers språkutveckling och 

kunskapsutveckling inom SO-ämnena, vilket svarar mot frågeställningen: ”Hur beskriver 

lärarna sambandet mellan elevers språkutveckling och kunskapsutveckling inom SO i årskurs 

1-3?”. 

 

6.2.1 Från ord till sammanhang 

När lärarna får beskriva hur de ser på elevers språkutveckling i relation till 

kunskapsutvecklingen inom SO framkommer mer långsiktiga mål än enkom förståelsen för 

ämnesspecifika ord och användandet av dessa. Sara beskriver hur fokus måste ligga på orden 

för att eleverna ska förstå och vilja lära sig, men att målet är sammanhanget. 

 

För ord tror jag inte ger så mycket. Jag kan lära mig hur många nya ord som helst, men om jag 

inte vet hur jag använder dem så har de ingen betydelse. Därför försöker jag begränsa så att det 

inte blir alldeles för många nya ord utan de viktigaste så att man förstår. Förstår man de här orden 

då förstår man vad vi jobbar med. 

[…] men också att fokus inte bara är på orden utan på hela sammanhanget. Det är det vi jobbar 

med. 

Även Sandra menar att det är sammanhanget som oftast är lärfokuset, och att det ibland kan 

vara svårt att urskilja vad som är ämnesspecifika begrepp i SO-sammanhang. Hon säger: 

Ja i matematiken kan man väl säga att det är ännu mer koncentrerat med begrepp för där heter ju 

allting någonting, alltså term, summa – allting heter ju någonting. Men ska man prata om kartans 

färger. Jo men det kan ju vara ganska precist men det kan ju också vara att det är ett område som 

man vill prata om som kanske inte har en massa typiska begrepp utan att det är ett sammanhang 

som man vill att de ska lära sig. 
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Karin talar om värdet av språkutvecklingen, och menar att samtalet är viktigt för att förstå 

sammanhanget och stötta tänkandet:  

De måste veta vad allting betyder innan man går vidare. Står jag och pratar om någonting och de 

inte vet vad det betyder så förstår det ju inte det här. Alltså sammanhanget. 

Ord är väldigt viktiga i alla ämnen. Har du inte språket då har du svårigheter i allting. Du har svårt 

att förklara. Är det något ord du inte förstår då kan du kanske inte tänka och gör helt fel för att du 

inte förstod. Det är därför viktigt att man pratar mycket med barnen. 

6.2.2 Framtiden och delaktighet i samhället 

Sara och Lina talar också om språkutvecklingen och kunskapsutvecklingen i ett 

framtidsperspektiv. Att språket är grunden för att eleverna inte bara ska kunna ta till sig 

kunskaperna här och nu i klassrummet utan också för att det ska kunna förstå det samhälle de 

kommer att vara verksamma i som vuxna i framtiden. Sara förklarar: 

 

Det är klart att det är jätteviktigt. Om de inte har språket kan de inte ta in kunskaperna. Det här 

med kamratskap och sådant som vi jobbat med, det är deras vardag. Det har de jättemycket 

erfarenhet av. Men om man jobbar med något helt nytt, som när vi jobbade med vikingatiden 

förra året till exempel. Det är ju massor med ord som är helt främmande för våra barn, och då 

förstår man inte. Då vet man inte. Och då är det inte intressant. Jag bryr mig inte om vad 

vikingarna har gjort om jag inte förstår och då kan jag heller inte förstå hur de påverkat min tid 

nu. Om hur det utvecklats. Så det är jätteviktigt med språket för att ta in och lära sig kunskap och 

förstå. 

Så det är ju så, det vi gör nu, målet är att det ska följa dem hela livet så de blir goda 

framtidsmedborgare. Jag tycker att det är jätteviktigt att ge dem den grunden och de tankarna. 

Detta framtidsperspektiv och tankarna om eleverna som verksamma utanför skolan i ett 

framtida samhälle återfinns även hos Lina. 

Språket och kunskapen hänger ihop. Du kan liksom inte ta bort det ena utan att utesluta det andra. 

Du måste ha ett språk för att nå kunskapen, annars blir det tufft. De som inte kan språket hamnar 

ofta utanför. Språket är så viktigt för att kunna nå djup, eller inte ens en djupare förståelse, för att 

ens ha lite förståelse för vad det handlar om. Annars förstår man inte samhället. Vi lever i det 

dagligen. Vi måste veta vad vissa ord betyder för att kunna förstå, för att kunna kommunicera. 

För att förstå varandra. För framtiden, absolut! 
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7. Analys 

I följande avsnitt analyseras studiens resultat utifrån Säljös tolkning av det sociokulturella 

perspektivet på människans utveckling och lärande. Lärarnas utsagor analyseras således utifrån 

teorins bärande begrepp och syn på individers utveckling. Framträdande begrepp inom den 

sociokulturella teorin är mediering, appropriering, primär och sekundär socialisering, 

scaffolding och proximal utvecklingszon. Utförliga beskrivningar av dessa bärande begrepp 

återfinns i studiens kapitel ”Teoretisk utgångspunkt” (se s. 10). 

 

7.1 Undervisning i de lägre åldrarna - ett brobygge mellan en primär och 

sekundär socialisering 

Klart framträdande i lärarnas utsagor är att elevernas egna erfarenheter runt ämnen som SO-

undervisningen avhandlar ges en betydande plats i klassrummet. Ur ett sociokulturellt 

perspektiv kan detta ses som att lärarna nyttjar den primära socialisering som eleverna erhållit 

tidigare i sina liv i samspel med familj och vänner för att sakteliga leda dem mot en sekundär 

socialisering där nya begrepp och erfarenheter ska sammansmälta med de som eleverna redan 

upplevt runt ett ämne. Säljö (2012 s. 192-193) menar att den sekundära socialiseringen 

innefattar mötet med vetenskapliga begrepp och sådana slags kunskaper som finns utanför den 

egna erfarenhetsvärlden. Dock skulle jag här vilja påstå att det mesta av den SO-undervisning 

som lärarna talar om är sådant som eleverna på något vis torde ha en relation till, till exempel 

som samvarosregler/mobbing, trafik och yrken i vårt samhälle. Här finns således goda 

möjligheter att bygga broar mellan den primära socialiseringen och den sekundära som tycks 

bestå i att ge eleverna ett nytt språk för att mediera ämnet samt utvidgade erfarenheter där ett 

mer kollektivt perspektiv än det personliga förmedlas.  

7.2 Multimodalitet för appropriering av kulturella verktyg och tänkande 

I lärarnas utsagor runt begreppsbildning inom SO framträder en bild av människan som en 

multimodal varelse då lärarna strävar efter användning av en mängd olika språkliga uttryck för 

att skapa förståelse kring begrepp. I den sociokulturella teorin beskrivs människans språk som 

bestående av alla de teckensystem hon har att tillgå i sin repertoar – vilket kan sägas att lärarna 

nyttjar (Säljö 2012 s. 189-190).  Sara förklarar till exempel att eleverna ibland tittar på film för 

att få en inblick i ett främmande arbetsområde. Verbala diskussioner runt ämnen och ord 

förekommer i utsagorna samt dessa uttryckt i skrift. Elevernas egna skriftspråksuttryck är dock 

starkast framträdande i Sandras redogörelse. Bilden är ett språkligt uttryck som alla lärare 

använder sig av i olika former. Det kan till exempel vara för att förtydliga det som sägs verbalt. 

Karin beskriver också hur eleverna får uttrycka sig själva genom bilden då de återger 

vägmärken som de erfarit både genom arbetet i klassrummet och genom gemensamma 

aktiviteter utanför. Nyttjandet av människans multimodalitet framträder även i Saras 

beskrivning av elevernas analysarbete av bilder i undervisningen kring samvarosregler. Här får 

eleverna analysera och diskutera känslor som bilden förmedlar som på ett senare stadium knyts 

till ämnesord som ”mobbing”. Genom övningen får eleverna inte bara inblick i ämnesordets 

konkreta betydelse utan även en förståelse för potentiella känslor som ligger i dess betydelse. 

Multimodaliteten är således starkt framträdande i alla lärares utsagor som ett viktigt led för att 
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eleverna ska appropriera både de språkliga verktyg som finns i vår kultur likväl som det 

ämnesinnehåll som undervisningen avhandlar. I Karins resonemang likställs det multimodala 

lärandet med ett lärande där alla sinnen involveras: 

 

[…] göra själv, höra från andra, skriva det. Allt det här som ingår skriva, prata, höra, se – 

upplevelser. Det är våra sinnen vi jobbar med. 

När Sara och Lina beskriver sin syn på sambandet mellan elevers språk- och 

kunskapsutveckling framträder ett tydligt approprieringsperspektiv (se Säljö 2012 s. 191).  I 

dessa utsagor framstår undervisningsaktiviteterna som förmedlare av det språk och de tankar 

som behövs för att förstå och agera i vårt samhälle. Undervisningen syftar således till att 

”slussa” eleverna in i en kultur som ligger utanför den direkt upplevda, det kollektiva samhällets 

kultur och dess sätt att tänka och kommunicera – det vill säga att mediera världen. Ett citat från 

Sara får representera detta: 

Så det är ju så, det vi gör nu, målet är att det ska följa dem hela livet så de blir goda 

framtidsmedborgare. Jag tycker att det är jätteviktigt att ge dem den grunden och de tankarna. 

I Karins resonemang återfinns även kopplingar till den sociokulturella teorins syn på språket 

som inneboende hos människan på två plan, dels som kommunikation människor emellan, dels 

som ett verktyg för människans tänkande. Det är genom samspelande kommunikation med 

andra som tänkandet utvecklas (Säljö 2012 s. 191). Karin menar att hennes intention är att de 

upplevelser, diskussioner och bearbetningar som görs av ämnesinnehållet och språket i 

undervisningen ska ge upphov till ”inre bilder” som eleverna kan ha med sig in i nya möten. 

Hon uttrycker liknande tankar då hon talar om diskussionen som ett viktigt medel för att föra 

elevernas tankar framåt, vilket hon anser att skriftspråket inte erbjuder i den här åldern. 

Även Sandras resonemang kan sägas ha anknytning till den sociokulturella teorin om 

människans språk bestående av två plan, men också till teorins tankar om kunskap som en 

deltagandeprocess då hon nämner uppmuntran av elevernas egna kopplingar mellan upplevelser 

inom undervisningen. Här hamnar elevernas egna kopplingar i fokus och de kan ses som 

medskapare i kunskapsprocessen (se Säljö 2012 s. 193-195).  

7.3 Utrymme för elevers erfarenhet möjliggör stöttning av lärande 

Kopplingar till Säljös (2012 s.193) beskrivning av den sociokulturella teorins tankegångar om 

en proximal utvecklingszon där elever kan stöttas till fortsatt lärande genom mötet med ny 

kunskap med hänsynstagande till var de befinner sig just nu kan ses i ljuset av Sandras reflektion 

kring det utvecklingsarbete hon skulle vilja företa. Hon menar att hon på ett bättre sätt skulle 

vilja uppmärksamma hur eleverna uttrycker sig för att där kunna koppla till ämnenas typiska 

begrepp och tankegångar. Här kan paralleller dras till alla lärare som utgår från elevernas 

erfarenheter, eller elevernas eget vardagsspråk när de bygger sin undervisning inom SO-fältet. 

Till exempel som i Saras fall när hon reflekterar över en undervisningssekvens och nämner att 

utgångspunkten borde ha varit elevernas eget språk i diskussionen. Vidare kan också skönjas 
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en tanke om att det inte endast är läraren som utgör den så kallade byggnadsställningen för att 

stötta elevernas lärande utan också andra elever (se Säljö 2012 s. 193). Till exempel nämner 

Sandra samarbetet elever emellan som en potentiell stöttning i lärandet, och Karin 

uppmärksammar hur andra elevers berättelser frammanar tankar hos kamrater i gemensamma 

diskussioner. 

 

Avslutningsvis kan sägas att eleverna framstår i allra högsta grad som deltagare snarare än som 

mottagare av kunskap i lärarnas utsagor då det finns ett fokus på deras upplevelser och deras 

aktiva deltagande i undervisningen. Det är i samspelet mellan lärare-elev, elev-elev, 

medieringsverktyg-elev och innehåll-elev som kunskapen byggs. Detta kan sägas vara 

samstämmigt med den sociokulturella teorins syn på individers utveckling och lärande: 

Interaktion och kommunikation blir nycklar till lärande och utveckling. Den bild av lärande som 

tonar fram genom det sociokulturella perspektivets betoning av samspel med andra blir att 

kunskap inte är något som överförs mellan människor utan istället något vi deltar i (Säljö 2012 

s. 195). 
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8. Diskussion 

I följande kapitel diskuteras inledningsvis studiens metod. Här lyfts reflektioner runt metodval 

och urval och hur dessa kan ha påverkat studiens resultat. I efterföljande avsnitt tolkas och 

diskuteras studiens resultat i relation till tidigare forskning och ämnesområdets bakgrund. 

 

8.1 Metoddiskussion 

8.1.1 Val av metod 

Studiens syfte var att undersöka vad som menas med ett språk- och kunskapsutvecklande 

arbetssätt inom SO i grundskolans tidiga år ur ett lärarperspektiv. Då intentionen var att besvara 

studiens frågeställningar genom analys av lärares arbete, tankar och erfarenheter ansågs en 

kvalitativ intervjustudie som den bäst lämpade metoden. Valet baserades delvis på tidigare 

erfarenheter av svårigheter att få en djupare förståelse för ett fenomen genom intervjuer eller 

enkäter där inget fysiskt möte företagits. Önskan om möjligheter att ställa följdfrågor och ingå 

i en fysisk kontext där mimik och kroppsspråk hjälper tolkningsarbete och förståelsen och 

därigenom möjliggör penetrering på djupet var således styrande i valet av metod, vilket styrktes 

av Larsens (2009 s. 26-27) beskrivningar av intervjun som metod. Dock ska här påpekas att den 

upplevda skyldigheten att inte uppehålla informanterna alltför länge under intervjutillfället kan 

ha påverkat hur djupgående följdfrågorna formulerades, vilket självfallet kan ha påverkat min 

exakta förståelse av det informanten ville förmedla och således också studiens resultat. Vidare 

bör även Kvale och Brinkmans (2009 s. 70, 209) tankar om intervjun som ett ”intersubjektivt 

företag” lyftas. Då jag, intervjuaren, formar följdfrågor och interagerar med informanten 

påverkas samtalsinriktningen och fokus på vissa aspekter skaps därigenom delvis av mig som 

intervjuare. Samtidigt kan denna intersubjektivitet ha gett upphov till att lärarna utvecklade mer 

djupgående tankar runt vissa element som inte annars kanske hade varit fallet. 

Intersubjektiviteten i intervjusituationen bör dock beaktas som ett möjligt kritiskt perspektiv på 

studiens resultat.  

Hanteringen av det empiriska materialet utifrån en fenomenografisk ansats var till god hjälp för 

att få översikt och struktur på ett material som annars kändes överväldigande och 

svårhanterbart. Genom Dahlgren och Johanssons (2016 s. 167-171) beskrivning av den 

fenomengrafiska analysmodellen kunde skillnader och likheter tydliggöras och därigenom 

kunde essensen av lärarnas uppfattning av fenomenet utmejslas. Dock ska här tilläggas att det 

magra antalet informanter självfallet påverkar studiens förmåga att återspegla skiftande 

uppfattningar av fenomenet som ett större antal informanter möjligen skulle ha gett upphov till. 

Detta diskuteras dock vidare i nästa avsnitt. 

8.1.2 Urval 

Studien präglades av problematik att uppbringa villiga deltagare, vilket kan ha påverkat 

studiens resultat. Dahlgren och Johansson (2016 s. 163) menar att människans sätt att förstå 

världen konstant ändras som ett resultat av lärande. Vidare förklarar författarna att desto fler 

människor som tillfrågas om ett fenomen desto fler potentiella uppfattningar kan återspeglas 
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genom deras utsagor. Här kan således det magra antalet informanter ha påverkat studiens 

möjlighet att belysa vitt skilda uppfattningar av ett språkutvecklande arbetssätt. Vidare kan 

också vad som måste sägas vara en relativt homogen undersökningsgrupp utifrån erfarenhet, 

utbildning, och platsbaserat arbete ha påverkat sagda möjlighet att ge en bredare bild av möjliga 

uppfattningar. Studiens resultat skulle således stärkas av att informantantalet utökades samt att 

där fanns större spridning på informanters erfarenheter, till exempel lärare utanför den egna 

kommunen eller lärare med mer eller mindre yrkesverksam erfarenhet. 

 

8.1.3 Studiens tillförlitlighet 

Larsen (2009 s. 41-41) förklarar att en studies validitet handlar om dess relevans. Denna studie 

ämnar belysa aspekter av ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt relevant för det 

samhällsvetenskapliga fältet. Möjligen kan ett kritiskt perspektiv på studiens validitet vara att 

vissa aspekter som lyfts av lärarna snarare är av allmändidaktisk karaktär, till exempel ett gott 

klassrumsklimat, och att intervjuerna inte varit penetrerande nog för att på ett tydligt sätt knyta 

lärarnas utsagor till SO-didaktiken. Här kan dock hävdas att studiens diskussion på ett relevant 

sätt sammanbinder resultatet med det ämnesdidaktiska fältet för samhällsvetenskaperna. Vidare 

kan kritik riktas mot faktumet att studien har en tematisk ingång mot ämnena, det vill säga att 

den behandlar SO-ämnena som en helhet snarare än som enskilda ämnen. Detta kan 

problematiseras ytterligare då den tidigare forskningen som redogörs för har en inriktning mot 

historieämnet. Dock vore det förmätet att behandla fältet på ett annorlunda sätt då studien ska 

spegla verkligheten, en verklighet där SO-fältet oftast behandlas som en helhet i den 

undervisning som bedrivs mot elever i grundskolans tidiga år. Denna tematiska behandling kan 

anses styrkt både genom Gustafssons (2016) redogörelse, av egna erfarenheter från skolans 

värld, likväl som i lärarnas utsagor. Lärarna talar inte om historia, samhällskunskap, religion 

och geografi som enskilda fristående ämnen, utan som en enhet, nämligen samhällsorientering. 

Att resultatet tolkas och diskuteras utifrån främst forskning med historiedidaktisk inriktning 

vägs i viss mån upp av Stolares (2015) och Gustafssons (2016) redogörelse att där finns en 

gemensam kärna i dessa ämnen, där kritisk analys av människan som individ och 

samhällsvarelse utgör dess huvuddrag. Ämnena spelar alla sin roll i att säkerställa en 

samhällsorienterande grund för elevernas framtida aktiva medborgarskap. 

 

En studies reliabilitet vilar delvis i dess förmåga att på ett precist och exakt vis redogöra för 

hela forskningsprocessen. Här har de råd som Kihlström (2007b s. 232) och Larsen (2009 s. 81) 

beskriver som reliabilitetstödjande eftersträvats, till exempel har alla intervjuer bandats och 

utskrifter har färgkodats för att potentiella sammanblandningar av upphovsperson till 

uttalanden ska motverkas. Larsens (2009 s. 40-41) skildring där hög reliabilitet beskrivs som 

möjligheten att en annan forskare kan utföra undersökningen och få exakt samma resultat bör 

diskuteras i ljuset av Kvale och Brinkmans (2009 s. 70, 209) beskrivning av den kvalitativa 

intervjun som ett ”intersubjektiv företag”. En annan forskare skulle möjligen ha ställt andra 

följdfrågor, intresserat sig för andra aspekter av informanternas utsagor och samtalen hade då 

möjligen tagit en annan riktning. Den mellanmänskliga interaktionen skulle även den vara 

annorlunda om en deltagare byttes ut, vilket potentiellt skulle kunna gynna informanternas vilja 
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att på ett utförligt sätt beskriva sina tankar, men utbytandet skulle likväl kunna leda till det 

motsatta. Att säkerställa att specifika deltagare som ingått i kontexten, nämligen jag och 

informanterna, och det samspel som uppstår i intervjusituationen inte påverkar studiens resultat 

tycks vara en omöjlig uppgift, vilket också understryks av Larsen (2009 s. 81) som en 

påverkansfaktor på kvalitativa intervjustudiers reliabilitet. 

Som tidigare diskuterats i metodavsnittet utger sig studien inte för att spegla den generella 

lärarkårens åsikter, tankar och erfarenheter gällande ett språk- och kunskapsutvecklande 

arbetssätt i SO-ämnena. Studien ska istället ses som ett sätt att tolka fenomenet bland många, 

och därigenom vara en väg att söka vägledning för att förstå fenomenet. Kihlström (2007c s. 

164), samt Thornberg och Fejes (2015b s. 272) beskriver detta synsätt på en studies 

generaliserbarhet som situerad generalisering. 

8.2 Resultatdiskussion 

Studiens syfte var att undersöka vad som menas med ett språk- och kunskapsutvecklande 

arbetssätt inom SO i grundskolans tidiga år ur ett lärarperspektiv. Syftet konkretiserades genom 

frågeställningar gällande vilka komponenter som lärarna lyfter som viktiga för att skapa språk- 

och kunskapsutvecklande SO-undervisning samt hur lärarna ser på sambandet mellan elevers 

språkutveckling och kunskapsutveckling. Rubriker representativa för frågeställningarna får 

utgöra den struktur genom vilken dessa aspekter diskuteras mot tidigare forskning och 

ämnesområdets bakgrund. 

 

8.2.1 Den språk- och kunskapsutvecklande undervisningens beståndsdelar 

Klart framträdande i alla lärares beskrivningar är kopplingar mellan samhällsvetenskapliga 

ämnesområden och elevernas egna erfarenheter. Dessa kopplingar görs både på en 

upplevelsebasis, men även på en språkrelaterad basis. Lärarna talar om att göra kopplingar till 

sådant eleverna upplevt genom att skapa utrymme för elevernas egna utsagor runt det 

undervisningen behandlar, men också att göra kopplingar mellan det språk eleverna i dagsläget 

använder för att tala om området till nya ord och ämnesbegrepp. Denna bild av grundskolans 

tidiga SO-undervisning som ett konkret ämne styrks av Hajer (2016 s. 2). Den relation som 

lärarna strävar efter att bygga mellan elevernas språk/erfarenheter och nya ord/begrepp kan ses 

som en första inslussning i det som Hajer (2015 s. 2) kallar SO-språket. Det råder således 

samstämmighet mellan lärarnas utsagor och den redovisning av det språk- och 

kunskapsutvecklande arbetssätt som Hajer och Meestringa (2014 s. 62) samt Skolverket (2014 

s. 4) beskriver som kontextrikt. Här kan även paralleller dras till det sociokulturella 

perspektivets syn på en primär socialisering som elever bär med sig från interaktion tidigare i 

livet och den sekundära som sker i skolan. Lärarens roll blir att bygga broar mellan dessa två 

världar och introducera en mer vetenskaplig och kollektiv syn på det upplevda. Till exempel 

som Sara gör när eleverna går från att tala om att vara ovänner, retas och slåss på ett personligt 

plan till mer kollektiva förhållningsregler och ord som ”mobbing”. Den bild som framträder av 

ett behov att koppla undervisningsinnehållet till elevernas egna erfarenheter och konkreta 
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upplevelser liknar den bild som Stolare (2016) målar upp i sin undersökning av lärares arbete 

runt SO-undervisningen i 4-6. Likaså samstämmer lärarnas beskrivning runt vikten av 

kopplingar mellan erfarenheter och nya ord/begrepp med Simmons m.fl (2010 s. 146-147) 

studie där författarna menar att undervisning som byggs runt ordförståelse kopplat till elevers 

egna erfarenheter har en positiv inverkan på elevers resultat inom historieämnet. Dock kan här 

sägas att ämnesinnehållet som främst beskrivs i denna studie tycks vara betydligt mer 

”vardagsrelaterat” (trafik, samvaro, yrken, karta) än det innehåll som framträder i Stolares text 

– således blir kopplingarna betydligt lättare att åstadkomma. I detta sammanhang blir därför 

Saras utsaga om vikingatiden viktig, att när innehållet förflyttar sig bort från elevernas vardag 

blir språkfokuset och ordförståelse också en essentiell komponent att bygga undervisningen 

runt för att eleverna överhuvudtaget ska kunna se undervisningen som meningsfull och kunna 

skapa sig en förståelse. Språket som en förutsättning för kunskapsinhämtning belyses av 

Skolverket (2012b s. 11).  Dock nämns inte den viktiga komponenten ”elevernas intresse” och 

”en känsla av meningsfullhet” i Skolverkets texter så som det gör i Saras och Karins 

beskrivningar gällande sambandet mellan språkutveckling och kunskapsutveckling. 

 

Multimodalt lärande framstår som en komponent det råder konsensus runt hos lärarna – att det 

samhällsvetenskapliga ämnesinnehållet ska representeras och bearbetas genom en mängd olika 

språkliga uttryck. Inom sociokulturell teorin är människan multimodal och hon medierar 

världen genom en mängd olika kommunikationsverktyg, så som kroppen, verbalt språk, 

skriftspråk och bilder (Säljö 2012 s. 189-190). Variationen som en bidragande faktor till elevers 

språk- och kunskapsutveckling återfinns även i Skolverkets (2014 s. 5-6) beskrivningar av ett 

stöttande arbetssätt. I tidigare forskning beskrivs denna variation ur ett progressionsperspektiv 

då Evans och Pate (2007) redogör för hur elever i högstadiet arbetar med tankebegrepp som 

orsak/verkan inom historieundervisningen. Författarnas undervisning startar i det sociala 

samspelet där elever får samarbeta och diskutera ämnesinnehållet för att senare utvidga det till 

debatter och skrivande. Här i kan möjligen också skillnaderna i lärarnas utsagor gällande 

skriftspråkets betydelse i de tidiga åren ligga. Att där finns ett möjligt progressionstänk att 

eleverna i ett senare skede allt mer kommer att bearbeta innehållet genom skriftspråket, vilket 

Lina också nämner som en mer betydande faktor i grundskolans tredje år. Sandra är den lärare 

som i egentlig mening lyfter skrivandet som en viktig beståndsdel när hon talar om sin 

undervisning i nuet (årskurs 2) och menar att det medför träning på en helhet inom ämnet. 

Ytterligare en bild av begreppsbildningen framträder hos Karin och i viss mån Lina, där 

skrivandet inte har en framträdande plats utan vad läraren själv beskriver som ett ”arbete med 

sinnena” och en strävan efter att skapa ”inre bilder” hos eleverna. Att få se, att få göra, att få 

höra ska medverka till att eleverna skapar en inneboende förståelse som likställs med inre bilder 

av ämnesområdet. Denna upplevelsebaserade, eller sinnliga undervisning står i kontrast till 

Skolverkets (2011 s. 9, 13) beskrivningar om hur det nyanserade språket utvecklas, då fokus 

främst ligger på samtal, läsning och skrivning. Möjligen kan Saras beskrivning av analysarbetet 

av bilder för ett stöttande av begreppsbildning inom ämnesområdet gällande samvarosregler ses 

i ljuset av denna utvidgade form av begreppsbildning som ligger på en mer sinnlig nivå hos 
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människan. I denna beskrivning av bildanalysarbetet sätts också fokus på elevernas känslor 

kring bilden. I tidigare forskning återfinns liknande tankar hos MacPhee och Whitecotton (2012 

s. 264-265) som arbetat med skönlitteratur och drama i sin studie. Författarna menar att den 

känslomässiga anknytning eleverna utvecklade till historiska karaktärer genom det skönlitterära 

perspektivet också stöttar deras förståelse inom historieämnet. Saras arbete kan även ställas mot 

Fosters (2008) studie kring elevers förståelse i historieämnet. Där bilden blir ett 

kommunikationsverktyg och ett analysverktyg för eleverna i högstadiet då de bearbetar de 

historiska begreppen kontinuitet/förändring. Ur ett läroplansperspektiv framstår Saras 

bildanalysarbete som av vikt då förmågorna framställs i termer som analyserande, reflekterande 

och tolkande inom det samhällsvetenskapliga fältet (Skolverket 2011 s. 159-160, 172, 186-187, 

199-200). 

Samtal som kommunikationsverktyg berörs av alla lärare när de beskriver sin undervisning. 

Det berörs då inte endast som ett sätt att ge eleverna utrymme för sina egna erfarenheter utan 

också som ett sätt att stötta elevernas språkutveckling och deras tänkande. Sandra lyfter just 

samtalet som ett område där hon vill utvecklas och bli mera lyhörd för att därigenom kunna 

stötta elevernas språkutveckling. Här kan paralleller dras till den sociokulturella teorins begrepp 

scaffolding och proximal utvecklingszon, då hon vill uppnå en större förståelse för hur eleverna 

uttrycker sig för att sedan kunna koppla deras uttryck till nya ämnesspecifika begrepp inom det 

samhällsvetenskapliga fältet. Vidare uppmuntrar Sandra att kopplingar görs till andra ämnen 

när samtal förs inom SO-ämnena. Kopplingar uppkommer även i Karins utsagor då hon menar 

att det klassrumsbaserade samtalet ofta ger upphov till att eleverna kan göra kopplingar till sig 

själva utifrån det som diskuteras av andra. Det är just i samtalet som hon också anser att hon 

bäst kan stötta upp elevernas tänkande genom att språket i pågående samtal kan omformuleras 

utifrån elevens förståelse. I Coffins (2004) studie uppmärksammas sambandet mellan en 

utvecklad språklig förmåga och förmågan till tolkande och reflexivt tänkande i text. I Coffins 

studie erhåller eleverna insikter om språket genom att olika genrer bearbetas. I denna studie kan 

istället samtalet ses som det medel genom vilket lärarna strävar efter ett reflexivt 

förhållningssätt gentemot det samhällsvetenskapliga fältet. Det är i samtalen eleverna får göra 

kopplingar och reflektera runt ämnesinnehållet. Detta kan antas bottna i att eleverna ännu inte 

har en stark utvecklad skriftspråklig förmåga. Samtalen kan också ställas mot det 

sociokulturella perspektivets synsätt på tänkandet som en ”produkt” av det sociala samspelet 

med andra (Säljö 2012 s. 191). 

Andra förutsättningar för att skapa undervisning där eleverna utvecklas mot målen i det 

samhällsvetenskapliga fältet kan ses som ett samspel mellan komponenterna läraren, språket 

och klassrumsklimatet. Lärarrollen beskrivs på olika vis av informanterna men de olika aspekter 

som kan sägas vara framträdande är en lärare som värnar om ett öppet klimat där eleverna 

känner trygghet för att uttrycka sig, där eleverna vet vad som förväntas av dem när det kommer 

till kunskapsutveckling och där läraren har en förmåga att ge eleverna de språkliga kunskaper 

som behövs för att eleverna ska förstå ämnesinnehållet, vilket skapar ett mer meningsfullt 

lärande. Tillika behöver läraren kunna nyttja olika språkliga uttryck för att skapa variation vilket 

framställs som mer lustfyllt. Här är det mycket svårt att göra kopplingar till tidigare forskning 
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gällande lärarens roll då läraren har en undanskymd plats i den forskning som denna studie 

åberopar som relevant. Dock kan sägas att det enligt Skolverket (2014 s. 5-6) är gynnande för 

elevernas lärande då förväntningar är uttalade samt att där finns variation i undervisningen, 

paralleller dras dock inte till denna variation som något som påverkar lusten till lärandet. Istället 

kan dessa aspekter som nämns i anslutning till lärarens roll i undervisningen dras till det 

sociokulturella perspektivet syn på lärandet som en deltagandeprocess. Här kan lärarens roll 

sägas vara att skapa bästa möjliga förutsättningar för elevernas deltagande. Ett deltagande i 

samspelet och interaktionen med varandra, med texter, med filmer och med bilder, i vilket 

nyckeln till lärandet ligger (Säljö 2012 s. 193-195). 

8.2.2 Språkutveckling för förståelse i nutid och framtid 

När lärarna får diskutera sambandet mellan elevers språkutveckling och kunskapsutveckling 

framkommer dels mer långsiktiga mål, dels mål i nuet. I dessa utsagor förflyttas fokus från 

specifik ordförståelse till en mer vidgad förståelse. Det handlar om att gå från förståelse på 

ordnivå till sammanhangsnivå. Sara och Karin talar om detta då de menar att det är viktigt att 

ge eleverna de viktigaste orden för att förstå området som undervisningen behandlar, det vill 

säga sammanhanget. Sandra poängterar att det inom det samhällsvetenskapliga fältet ibland kan 

vara svårt att identifiera typiska begrepp som bygger upp sammanhanget, vilket hon menar 

ibland kan vara lättare inom andra ämnen. Här i ligger möjligen kärnan till dels denna och 

föregående studies utgångspunkt, dels Stolares (2015 s. 6-7) uppmärksammande av ett tämligen 

svalt forskningsintresse gällande sambandet mellan språk och kunskapsutveckling inom den 

SO-didaktiska forskningen – vilket uppmärksammas i inledningen av denna studie (se s. 1). Om 

språket endast ses som en kognitiv process där ordförståelse och begreppsbildning är centralt 

kan den samhällsvetenskapliga undervisningen säkerligen framstå som i mindre behov av ett 

språkutvecklande arbete, alternativt, som jag själv upplevde under VFU, i viss avsaknad av ett 

sådant arbete då undervisningen är så pass vardagsnära. Men i lärarnas utsagor framträder en 

bild bortom ordnivån/begreppsnivå där språkliga aktiviteter konstant bearbetar innehållet. Det 

är bearbetning i bilder, i samtal, i erfarenheter och i känslor – eller som Karin ger uttryck för, i 

sinnligheten. Dessa språkliga aktiviteter tillsammans syftar till att ge eleverna förståelse för de 

samhällsvetenskapliga sammanhangen som undervisningen innefattar.  

 

I lärarnas svar gällande språkutvecklingens relevans för kunskapsutvecklingen uppenbarar sig 

också ett framtidsperspektiv. Två av lärarna talar om syftet att ge eleverna tankar och ett språk 

som gör att de förstår och kan verka i samhället, vilket kan kopplas till den sociokulturella 

teorins tankar om att vi i samspel och kommunikation approprierar vår kulturs sätt att mediera 

världen (Säljö 2012 s. 191). Här framträder en bild av den samhällsvetenskapliga 

undervisningen som ett medel i den medborgarbildning som skolan bedriver (Stolare 2015 s. 

1). Eleverna förväntas arbeta med sina egna erfarenheter men också att sätta dem i relation till 

andras. Detta är något som också Skolverket (2012b s. 8) uppmärksammar genom att betona 

skolans ansvar att ge eleverna kunskaper som syftar till ett gott samhällsliv. En av lärarna 

uttrycker målen som ett skapande av livslång kunskap för våra framtidsmedborgare, där 

undervisningen ska ge de grunder och de tankar som behövs. 
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Avslutningsvis bör sägas att studien målar upp en bild av att där råder samstämmighet mellan 

lärarnas kunskapssyn och den sociokulturella teorins syn på lärandet. Här är det av vikt att ha i 

åtanke att materialet möjligen färgas av de teoretiska glasögon som utgör studiens ansats. Om 

en annan teori skulle appliceras som tolkningsverktyg skulle möjligen andra perspektiv på 

lärarnas utsagor kunna utmejslas. Dock kan sägas att det i den svenska läroplanen finns en 

tonvikt runt relationen mellan individens språk och lärande, vilket också är fallet i den 

sociokulturella teorin (Skolverket 2011 s. 9, 13, 177-178; Säljö 2012 s. 191). Därav kan den 

teoretiska ansatsen motiveras, men med detta sagt så åberopas inte denna ansats vara den enda 

möjliga eller mest fruktbara vägen att gå för att nå fram till essensen av lärarnas syn på ett 

språk- och kunskapsutvecklande arbetsätt inom SO. 
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9. Konklusion 

Studiens syfte var att undersöka vad som menas med ett språk- och kunskapsutvecklande 

arbetssätt inom SO i grundskolans tidiga år ur ett lärarperspektiv. Utifrån lärarnas tankar och 

erfarenheter framträder ett arbete där eleverna ses som deltagare i kunskapsprocessen. Ett arbete 

där deras erfarenheter och språk utgör en grund som sedan utvidgas mot ett mer vetenskapligt 

och kollektivt angreppssätt på det samhällsvetenskapliga fältet. Detta görs genom att 

ämnesspecifika begrepp sammanfogas med elevernas språk och där elevernas individuella 

erfarenheter möter kamraternas, men också kollektivets framställning av ämnesområdet - det 

vill säga skolans. Personliga insikter har gjorts genom utförandet av studien. Min tidigare bild 

av ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt som till mångt och mycket består i ett språk- 

och textanalytiskt arbete, som till exempel i Schleppegrells m.fl. (2008) studie, är inte förenlig 

med den bild som denna studie ger upphov till. Således har denna studie inte kunnat knytas till 

forskning som rör dessa former av språkligt arbete. Genom lärarnas utsagor uppenbarar sig 

stället en bild av ett vidgat synsätt på elevers språk- och kunskapsutveckling inom SO. Lärarna 

säkerställer att eleverna får interagera med ämnet genom en mängd språkliga uttryck som kan 

ses som ett sätt att få med elevernas alla sinnen och sammantaget ge dem en förståelse för det 

samhällsvetenskapliga fältet. I vissa fall kan det vara vad som kan uppfattas som 

vardagsrelaterade kunskaper och vardagrelaterade uttryck, men det samhällsvetenskapliga 

fältet är också just det, vår verklighet och i vår närhet - konstant. 
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10. Vidare forskning 

I resultatet råder viss diskrepans runt skriftspråkets betydelse för elevernas språk- och 

kunskapsutveckling i de lägre åldrarna. Därav skulle elevernas eget skriftspråkliga uttryck och 

dess relevans för elevernas språk- och kunskapsutveckling utgöra ett intressant område att 

beforska. Särskilt då tidigare forskning indikerar att där råder viss problematik kring överföring 

mellan olika språkliga uttryck (Evans & Pate 2007 s. 24-27; Foster 2008 s. 7). I denna studie 

framkommer att samtalet är ett kommunikationsverktyg som flitigt används för att stötta 

eleverna i deras tänkande och som medium för att ge eleverna utrymme att dela sina erfarenheter 

och därmed interagera med varandra, vilket i studien beskrivs som en viktig del av språk- och 

kunskapsutvecklingen inom SO. Här skulle det vara av intresse att se vilken roll skriftspråket 

har då det introduceras som ett mer betydande kommunikationsverktyg, vilket läraren Lina 

menar sker i grundskolans tredje år. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

 Informera om forskningsetiska rättigheter och att intervjun spelas in 

 Berätta kortfattat om studiens syfte 

 Fråga om informanten har något att säga innan intervjun startar 

Bakgrundsfrågor 

1. Hur lång erfarenhet har du som lärare? 

2. Vilken utbildning har du? 

3. Har du erhållit någon kompetensutveckling relevant att nämna med tanke på studiens syfte? 

Intervjufrågor 

1. Beskriv hur du tänker runt elevers språk- och kunskapsutveckling när du planerar för 

undervisning inom SO (eventuellt medtaget material att diskutera runt)? 

 

Eventuella följdfrågor:  

Berätta lite hur dina tankar går runt vad/varför/vem & hur, t.ex. hur ser dina 

reflektioner ut vid planering när det kommer till: 

- innehåll/mål/syfte 

- undervisningsgruppen 

- undervisningsmaterial/metoder 

- bedömning/utvärdering 

2. Kan du berätta om något speciellt undervisningstillfälle/moment/tema som du tycker blev 

särskilt lyckat med tanke på elevers språk- och kunskapsutveckling inom SO (eventuellt 

medtaget material att diskutera runt)? 

Eventuella följdfrågor: 

- Vad är dina tankar runt varför just det här momentet blev så lyckat? 

- Hur skulle du beskriva dina lärdomar som lärare från det här momentet? 

- Om du skulle göra om samma moment igen, hur går dina tankar då innan du genomför? 

3. Beskriv dina egna tankar kring hur språk och kunskapsutvecklingen hänger ihop när det 

gäller elever i årskurs 1-3? 

4. Om du fritt ska beskriva dina erfarenheter från att arbeta språkutvecklande inom SO-

undervisningen, vad vill du då lyfta som du inte tycker kommit fram hittills? 

5. Skulle det vara möjligt att utifrån dina erfarenheter definiera din syn på ett språk- och 

kunskapsutvecklande arbetssätt inom So för elever i årskurs 1-3, hur skulle du beskriva den 

definitionen? 



 

 

Avslut 

Tacka informanten för medverkan. Fråga om informanter vill ta del av studien vid publicering 

och om hen vill ha den skickad till sig. Om jakande se till att kontaktuppgifter finns. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2 

 

Information om en studie om lärares erfarenheter gällande ett 

språkutvecklande arbetssätt inom ramen för SO-undervisningen i 

årskurs 1-3 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 

Jag heter Linda Lindroos och studerar min sista termin på grundlärarprogrammet F-3 på Högskolan 

Dalarna. Inom ramen för mitt examensarbete utför jag en studie där syftet är att undersöka lärares 

arbete, tankar och erfarenheter gällande ett språkutvecklande arbetssätt inom ramen för SO-

undervisning i årskurs 1-3.  

I studien kommer jag att intervjua lärare som undervisar i SO i årskurserna 1-3, och jag undrar om du 

skulle vara intresserad av att delta i studien? Intervjuerna kommer att genomföras under vecka 38 (39 

om så önskas) vid en tidpunkt som passar dig. Intervjun beräknas ta högst en timme. Intervjun kommer 

att spelas in och sedan transkriberas. Det inspelade materialet kommer att behandlas konfidentiellt och 

endast att användas i vetenskapligt syfte. Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats 

vid Högskolan Dalarna. Namnet på kommunen, skolan och respondenter anonymiseras. 

  

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering. 

  

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga:  

Student                                              Handledare  

Linda Lindroos                                    Maria Deldén  

Tel: xxx-xxxxxxx                                  Tel: xxx-xxxxxxx  

e-post: xxxxxxxx@xx.se                       e-post: xxx@xx.se  

 

 

 

Jag godkänner härmed mitt deltagande i studien:  

Namnteckning:______________________  

Namnförtydligande:__________________  

Ort och datum: 

 


