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Abstract  

In this essay, I have chosen to examine how four teachers in a work unit think and work with 

linguistic development and strategies, particularly in grade 4-6. The teaching profession has 

gradually become more like a cooperative profession. Therefore it is in a general pedagogic 

interest, to know, how each one of the teachers in the work unit, are thinking about linguistic 

development, teaching profiles and the significances of a work unit to achieve their aims to 

provide for all the individuals in their classrooms. My intention was to find out if a 

homogeneous work unit or a heterogeneous work unit is to prefer in work with linguistic 

development, which initially made me focus and realise the importance of each one of my 

informants’ answers. My chosen framing of questions are: 

� What do the teachers think about linguistic development and strategies, ways of 

working and classroom environment? 

� How do the teachers think about their own teaching profiles to stimulate linguistic 

development? 

� How do the teachers define their aims with their teaching? 

� How do the teachers think about the significance of the work unit, to achieve their 

aims with linguistic development? 

 

Through qualitative, semi-structured to un-structured interviews, which were taped, I got a 

rich material to work with and bring together. The result of my examination has shown that all 

my informants realized that linguistic development takes place in different kinds of subjects 

and in many different correlations, but they work differently in terms of interaction, they have 

different kinds of perspective and views of how pupils learn and gain knowledge. Joyfulness, 

conversation, reflection and a good classroom environment are all needed to motivate the 

pupils to continue their linguistic development, but there are also a need of grammar- and 

spelling practice. My informants are aware of their various views of teaching, but they all 

think that a possible way to continue their own personal development is to make use of their 

varying competences. The conclusion of my examination is that there has to be a well-

functioning, reflecting, open minding and a heterogeneous work unit, to accomplish linguistic 

development for all different individuals in a classroom.  

 

Keywords: Strategies, language development, teaching profile, work unit, heterogeneous  



Sammanfattning 

 

Jag har i denna fördjupning valt att undersöka hur fyra pedagoger i ett arbetslag tänker och 

arbetar med språkstimulering och språkutveckling för elever i år 4-6. Läraryrket har gått från 

att ha varit ett ensamyrke till ett samarbetsyrke. Därför är det av allmänt pedagogiskt intresse 

att veta vad enskilda pedagoger som ingår i ett arbetslag tänker om språkutveckling, 

lärarprofil och arbetslagets betydelse för att uppnå de mål man som enskild lärare har satt upp, 

för att tillgodose alla individer i ett klassrum. Jag ville veta om ett arbetslag som är homogent 

eller heterogent är att föredra i ett språkutvecklande arbete, vilket gjorde att jag inledningsvis 

fokuserade på vad varje enskild pedagog ansåg vara av vikt. Därför valde jag följande 

frågeställningar: 

� Vad anser pedagogerna är språkutvecklande strategier, arbetssätt och miljöer? 

� Hur tänker pedagogerna kring sin egen lärarprofil i att stimulera språkutveckling? 

� Hur definierar pedagogerna sina mål med sin undervisning? 

� Hur ser pedagogerna på arbetslagets betydelse för att uppnå sina språkutvecklande 

mål? 

Genom kvalitativa, semistrukturerade till ostrukturerade enskilda intervjuer som bandades, 

fick jag ett rikt material att arbeta med och sammanställa. Resultatet av min fördjupning har 

visat att alla pedagogerna insåg att språkutveckling ingår i alla ämnen och i många olika 

sammanhang, men de arbetar olika mycket, på olika sätt och har olika syn på lärande och 

kunskap. Lust, motivation, samtal, reflektion och en god klassrumsmiljö måste till för att 

elever i år 4-6 ska vilja fortsätta sin språkutveckling, men även övning i grammatik och 

stavning. Olikheterna i arbetslaget ses på ett positivt sätt, som en möjlig väg att utvecklas och 

ta till vara varandras kompetenser. Slutsatsen av min undersökning är att ett väl fungerande, 

reflekterande och diskuterande heterogent arbetslag måste till för att åstadkomma 

språkutveckling för alla olika individer i ett klassrum.  

 

 

 

Nyckelord: Strategier, språkutveckling, lärarprofil, arbetslag, heterogenitet  
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1 Inledning   
 

Frågas: ”varför blanda högt och lågt så där, mot helas anda 
olikarten skär”?  – svarar jag så här: […] Kunde ögat skåda 
bilden av det hela, kunde örat höra strängarna, som spela 
huvudmelodin, kunde sedan båda konstfullt sammanföra allt i 
symfonin. Visste då vårt öga, visste då vårt öra att det högsta 
höga och det lägsta låga, våra tankar våga dröjande beröra, 
såsom toner höra med i harmonin”. 
  (Gustaf Fröding 1946, s. 133f)

   
  

Ett tomt papper, fortfarande efter en vecka… Varför kommer inte alltid orden eller lusten när 

man vill att de ska komma? Tangentbordet och pennan, som tidigare under min 

lärarutbildning varit mina bundsförvanter, vill plötsligt inte alls. Enligt min egen 

språkutvecklingskurva borde jag redan ha kommit en bra bit på väg i mitt skrivande, även 

under tidspress (Allard & Sundblad). Denna nyvunna upplevelse har gett mig en känsla som 

jag tidigare varit besparad från – känslan av att tappa lusten att läsa och skriva utan att veta 

varför – men också att få den tillbaka. Att använda mig av den känslan – kopplad till den 

kunskap jag hittills skaffat mig under min lärarutbildning och spegla den i nytt ljus i form av: 

ny egen forskning, ny litteratur inom ämnet och se vad det kan ge för förnyade insikter genom 

att se närmare på elever som också befinner sig en liten bit in på sin språkutvecklingskurva, 

nämligen år 4-6 – känns angeläget. Angeläget därför att dessa elever dels befinner sig i en 

ansträngande och känslig förpubertet som ställer stora krav på både dem själva och 

omgivningen (Evenshaug & Hallen, 2001), och dels för att det enligt Lpo 94 finns tydliga 

riktlinjer för lärare att ge alla elever tilltro till sin egen förmåga att utvecklas som läsare och 

skrivare. Skillnaden mellan eleverna och mig är att jag har metoderna och strategierna, och 

vet hur jag ska handskas med min situation och fortsätta utvecklas som skrivare på egen hand 

medan de behöver hjälp från sina pedagoger, och det i alla ämnen, eftersom språket fungerar 

som bärare i allt man gör i skolan och fortsättningsvis i livet.  

Min egen väg ur tillståndet som på journalistspråk skulle kallas för total skrivkramp, har 

varit att under en veckas tid, läsa diktböcker av Fröding, (vilket framgår av dikten ovan som 

appellerar till det jag nu kommer att fördjupa mig i), lyssna på musik och fundera på tidigare 

inläst kurslitteratur i ämnet, samt promenader. Jag gav mig själv av dyrbar tid som ofta är 

hårdvaluta i den verkliga skolmiljön. Under morgontimmarna dag åtta, fann jag tillbaka till 

orden och lusten igen, och min tanke med arbetet stod klarare för mig.  
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1.1 Bakgrund 

Jag kommer i detta examensarbete fokusera på hur ett arbetslag kan arbeta med 

språkstimulerande strategier och arbetssätt. Mitt intresse kring hur pedagoger i just ett 

arbetslag tar sig an och tänker kring språkutveckling, har sin grund i att läraryrket har gått 

från att ha varit ett ensamyrke till ett samarbetsyrke, i arbetslagsformer. Därför menar jag att 

det är av pedagogiskt allmänintresse att veta hur pedagoger som ingår i ett arbetslag tänker, 

när det gäller språkstimulering. Hur fördelas ansvaret? Har alla lärare i arbetslaget som 

kommer i kontakt med eleverna en känsla av att de egentligen alla är lärare i svenska? Att 

hitta balansen eller spannet mellan förväntningar, prestation och potential är en svår balansakt 

för de flesta. Det är sannerligen en utmaning för lärare att hjälpa alla individer i klassrummet 

och finna den proximala inlärningspotentialen vid olika tidpunkter, detta gäller både för de 

elever som har lätt för sig och de som behöver extra stöd. Min spontana tanke innan jag 

påbörjade det här arbetet var nog att det skulle behövas ett arbetslag med flera olika lärare 

med olika lärarprofiler och personlighet samt olika strategier, för att nå det målet. Eller ligger 

det mer sanning i att det behövs ett homogent arbetslag med ungefär samma personligheter, 

lärarprofiler och arbetssätt för att uppnå maximal språkutveckling för eleverna?  

 

1.2 Syfte och Frågeställningar 

Jag vill med det här arbetet undersöka och förstå hur pedagogerna i ett arbetslag tänker och 

arbetar för att finna strategier och arbetssätt som stimulerar språkutvecklingen för elever i år 

4-6. (Med pedagogerna avser jag informanterna i min undersökning) Mina frågeställningar är 

därför: 

• Vad anser pedagogerna är språkutvecklande strategier, arbetssätt och miljöer?  

• Hur tänker pedagogerna kring sin egen lärarprofil i att stimulera språkutveckling? 

• Hur definierar pedagogerna sina mål med sin undervisning? 

• Hur ser pedagogerna på arbetslagets betydelse för att uppnå sina språkutvecklande 

mål? 
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2 Metod 

 

2.1 Val av metod 

Eftersom mitt syfte med den här rapporten har varit att få mer insyn i hur pedagoger i ett 

arbetslag tänker och arbetar för att finna strategier och arbetssätt som främjar och stimulerar 

språkutveckling för elever i år 4-6, tyckte jag valet av kvalitativa intervjuer var lämpligt.  

Enligt Trost (2005) är en kvalitativ intervju en metod som går ut på att ställa enkla och raka 

frågor som har till syfte att öppna upp samtalet istället för att stänga det. Trost menar att en 

kvalitativ intervju är passande om man gör en undersökning som har till syfte att förstå hur en 

företeelse fungerar eller en människa tänker.  

Det kvalitativa metodvalet föregicks av att jag sökt på bibliotek efter lämplig 

metodlitteratur för att sätta mig in i vad metod och intervjuer egentligen skulle innebära för 

det kommande resultatet. Efter att jag valt lämplig metod utifrån min nyvunna kunskap läste 

jag in mig något på intervjuteknik samtidigt som jag funderade på min avgränsning av ämnet. 

Efter det formulerade jag väl valda frågeområden. Att ställa frågor som Hur tänker du?, 

istället för Varför gör eller tänker du…?, menar Trost (2005), är ett effektivt sätt att förstå den 

intervjuades tankar och känslor. Att utföra frågandet i temaområden som lämnar det öppet för 

den man intervjuar att framföra sina tankar innebär ”en låg grad av standardisering” (s. 19), 

och gör det möjligt till stora variationsmöjligheter. Ju färre frågor och ju friare intervjuaren 

förhåller sig till följdfrågor ju lägre grad av standardisering, menar Trost. Den här formen av 

metod och frågeteknik kallar Denscombe (2000), för semistrukturerad till ostrukturerad, där 

det råder en glidande skala beroende på hur mycket utrymme den intervjuades tankar får och 

hur mycket intervjuaren går in och styr upp intervjun. Mina intervjuer visade sig vara 

någonstans på denna glidande skala, men det återkommer jag till i min diskussion av metod 

längre bak i den här rapporten.  

 

2.2 Urval och etiska överväganden 

Under mina år på lärarprogrammet har jag på ett naturligt sätt kommit i kontakt med många 

yrkesverksamma lärare, både genom vikariat ute på skolorna i Värmland och genom olika 

vfu-placeringar. Det vore oetiskt att tala om i vilken skola eller vilken kommun mina 

informanter verkar, så jag nöjer mig med att tala om att jag gjort mitt urval av fyra 

informanter i någon mån efter de kriterier som uppfyller ett teoretiskt urval enligt Trost 
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(2005). Han menar att ett sådant urval kan grunda sig på observationer eller iakttagelser under 

en längre tid och i olika miljöer eller områden, och att det genom dessa observationer uppstår 

likheter eller skillnader som en forskare vill ha reda på mer om. Mitt urval grundar sig således 

på nyfikenhet över hur lärare i ett av arbetslagen jag stött på under min utbildning, tänker 

kring sin verksamhet kring språkutveckling, eftersom mina noteringar och ytliga reflektioner 

sa mig att de var väldigt olika, både som personer och pedagoger. Andra noteringar jag gjort 

på andra skolor, var en strävan mot homogenitet inom arbetslaget, vilket gjorde att mitt urval 

blev intressant för mig att titta närmare på. Jag var inte personligen bekant med alla i det 

arbetslag jag ville intervjua, mer än till utseende, vilket jag tyckte var en positiv parameter, 

eftersom igenkännandet kunde skapa en mer avslappnad intervjusituation. Arbetslaget består 

av fem personer, men mitt urval begränsade jag till de fyra som arbetar med eleverna som går 

i år 4-6, eftersom den femte medlemmen av arbetslaget endast arbetar med förskoleklass och 

år 1. Informanterna arbetar på en skola i Värmland, på en mindre landsort. Jag förklarade för 

alla informanter att jag kommer att behandla deras tankar och svar med sekretess och 

avidentifiering och att kassettbanden kommer att förstöras efter avslutad examinering. 

 

2.3 Genomförande och material 

Samtidigt som jag läste in mig på metodlitteraturen, så tog jag i ett tidigt skede kontakt via 

telefon med rektor vid den skola jag ville genomföra mina intervjuer. Hon samtyckte till att 

jag skulle få intervjua ett arbetslag och gav mig förslag på personer, vilket jag avböjde 

eftersom jag ansåg att min undersökning bättre skulle fylla sitt syfte om jag följde det urval 

(se ovan) som jag från början hade bestämt och det gick bra. Tid och plats för intervjuerna 

resonerade jag med rektor om, då hon ansåg att det skulle ske på skoltid och därmed behövde 

de utvalda lärarna ersättare för eventuella lektioner, så inte tidsfaktorn skulle vara stressande. 

Intervjutillfällena bestämdes till två olika dagar och genomfördes enskilt med vara och en. 

Innan jag genomförde intervjuerna formulerade jag fyra temaområden av relevans för min 

syftesformulering och mina frågeställningar. Till dessa temaområden formulerade jag frågor 

med anknytning till lärarprofil och arbetslag som jag avslutade intervjuerna med (Se bilaga 1). 

Jag skrev också ett brev (Bilaga 2), som jag lämnade till alla informanter vid intervjutillfället, 

vilket förklarade mitt syfte och vad som skulle hända under intervjun och med de uppgifter de 

lämnade ut. I brevet förklarades också sekretessförfarande, tidsåtgång och avidentifiering, för 

att de skulle känna sig fria att delta. 
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Innan intervjuerna testade jag att min bandspelare fungerade på ett tillfredställande sätt 

och gjorde röstprov. Jag tog också med mig extra kassettband om något skulle hända 

(Denscombe, 2000). Tanken på väl vald klädsel föll på att vara så neutral som möjligt och 

smälta in, så jag ville varken vara uppklädd eller ovårdad (Trost, 2005). När jag kom till 

skolan och träffade informanterna så fick de vara med och välja plats där de trodde att vi 

skulle bli minst störda och där de kände sig bekväma (Denscombe, 2000; Holme & Solvang 

1997).  

Med mig på intervjun hade jag bara utskrifter med rubrikerna på temaområdena och tre 

tänka frågor till varje rubrik, för att göra samtalet så informellt som möjligt. Dessa utskrifter 

kunde därför användas till tankekartor för mig under pågående intervjuer, vilket visade sig 

vara ett effektivt sätt att fånga upp tankarna som sades tillsammans med de bandade tankarna. 

Efter avslutade intervjuer lyssnade jag igenom alla band och transkriberade materialet på 

datorn. Den enda information jag inte skrev ner var upprepningar, och sidospår som jag efter 

övervägande ansåg inte hade någon relevans för arbetet. Genom att jämföra utskrifterna och 

läsa dem noga under flera dagar kunde jag sammanfatta tankarna i ett resultat och gå vidare i 

min undersökning med att tillföra de tankar jag fått från inläst litteratur och styrdokument.  

 

2.4 Avgränsning 

Jag har genom hela processen försökt att fokusera på mitt syfte och mina frågeställningar för 

att förvissa mig om vad som är överflödigt eller som leder till intressanta men ovikta sidospår 

i just den här kontexten. Jag ville undersöka vad enskilda pedagoger i år 4-6, hade för tankar 

om lärarprofilens och arbetslagets betydelse i språkutvecklande sammanhang, och har därför 

fått välja bort mycket om läsutveckling och skrivutveckling som gäller för förskola- och/eller 

de första åren i skolan. Även om mycket av de strategier man där använder är tillämpliga även 

i lite högre åldrar, har jag hela tiden fått fundera över hur förhållningssätt och 

tillvägagångssätt rimmar med min egen förförståelse och informanternas svar över elever som 

kommit lite längre i sin språkutveckling. Jag har således valt bort en del som rör läsinlärning 

och skrivinlärning till förmån för utveckling och progression.  

Jag har också avgränsat mig från att gå djupare in på specialpedagogiska förhållningssätt 

för språkutveckling. Dels för att arbetet då hade vuxit till dubbel storlek eftersom jag tycker 

ämnet i sig är mycket intressant och dels för att informanterna i detta sammanhang, inte har 

lyft de frågorna i den grad att jag skulle kunna utveckla ämnet på ett relevant sätt.  
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3 Litteraturgenomgång –Tidigare forskning  

 

Litteraturgenomgången syftar till att belysa mina initiala frågeställningar som rör hur 

pedagoger för år 4-6 tänker om följande temaområdens relevans för språkstimulering. 

Dispositionen är i huvudsak indelad efter de temaområden som intervjuerna också utgick 

ifrån. Under varje tema finns ett utdrag ur kursplanen i svenska, samt en del andra tillämpliga 

underrubriker. Jag inleder med övergripande styrdokument och går sedan in på följande teman 

och huvudfrågor: 

• Skrivande aktiviteter 

• Berättande aktiviteter 

• Läsande aktiviteter 

• Klassrumsmiljö 

• Lärarprofil  

• Arbetslag 

 

3.1 Styrdokument 

3.1.1 Skollagen 

Av de sammanlagda antal timmar som elever måste vistas i grundskolan, på 6665 timmar 

varje år, är svenskämnet tilldelat 1490 timmar. Detta utgör ungefär 22,5 % av elevernas 

vardag (Bilaga 3 i Skollagen). Under hela skoltiden är det lärarnas och skolans ansvar att se 

till att en utveckling sker på social och kunskapsmässig basis. Den 1 § i det 4 kapitlet i 

skollagen säger: 

Utbildningen i grundskolan ska syfta till att ge eleverna de kunskaper och färdigheter och den 
skolning i övrigt som de behöver för att kunna delta i samhällslivet. […] särskilt stöd ska ges elever 
som har svårigheter i skolarbetet. 

 

3.1.2 Lpo 94 
Läroplanen går in på skolans ansvar att både förmedla kunskaper på ett sådant sätt att eleverna 

tar dem till sig, men också att avsätta tid och möjlighet för eleverna att själva delta i olika 

språkutvecklande sammanhang. ”Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. 

Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva skall varje elev få utveckla sina 

möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga” (Lärarens 

handbok/Lpo 94, s. 11). Skolan ansvarar också för att eleverna ska kunna använda och 
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”behärska det svenska språket och kan lyssna och läsa aktivt och uttrycka idéer och tankar i 

tal och skrift” (Lärarens handbok/Lpo 94, s. 15).  

Lärarnas ansvar i detta kunskapsinhämtande är att skapa lust och nyfikenhet hos den 

enskilde eleven för att lära. De ska också ”sträva efter att i undervisningen balansera och 

integrera kunskaper i sina olika former ”[…] Eleverna ska också ”utveckla ett rikt och 

nyanserat språk samt förstå betydelsen av att vårda sitt språk” (Lärarens handbok/Lpo 94, s. 

14f) 

 

3.2 Skrivande aktiviteter 

3.2.1 Kursplanen i svenska 

Under de mål att sträva mot som Skolverket avser ska finnas med som kriterier för en god 

svenskundervisning, finns följande att läsa beträffande elevernas utveckling: 

� Utvecklar sin fantasi och lust att skapa med hjälp av språket, både individuellt och i samarbete med 
andra 

� att eleven ska utveckla en språklig säkerhet i tal och skrift och kan, vill och vågar uttrycka sig i många 
olika sammanhang samt genom skrivandet och talet erövrar medel för tänkande, lärande kontakt och 
påverkan 

� utvecklar sin egen förmåga att bearbeta texter utifrån egen värdering och andras råd 
� genom eget skrivande fördjupar sin insikt i grundläggande mönster och grammatiska strukturer i språket 
samt utvecklar sin förmåga att tillämpa skriftspråkets normer i olika sammanhang 

� utveckla sin förmåga att skriva läsligt för hand och använda datorn som hjälpmedel 

 

3.2.2 Interaktion mellan skrivning, läsning och annan språkstimuli 

Caroline Liberg, som är professor i svenska med didaktisk inriktning samt har arbetat som 

lärarutbildare vid Malmö högskola, försöker definiera och förklara vad hon anser om 

skrivande aktiviteters betydelser genom att använda sig av ord som ”medskapande” och 

”socialisering”(Bjar m.fl. 2003, s. 215). Hon trycker således på nödvändigheten av denna 

färdighet för att kunna delta i samhällslivet. Hon anser att både läsande och skrivande är 

intimt förknippade med varandra och ger därför följande definition av vad detta innebär:  

Läsande och skrivande innebär att man befinner och rör sig i ett meningsskapande i 
skriftspråket. […] att lära sig läsa och skriva innebär att man utvecklar nya förmågor som dels 
är specifika för den skriftspråkiga världen, dels till vissa delar överlappar med den talspråkiga. 
Specifikt för meningsskapandet i skriftspråket är att man ska lära sig att hantera skriften och 
delta i skriftspråkiga textvärldar som delvis skiljer sig från talandets villkor. De här två 
aspekterna av att lära sig att läsa och skriva går inte att skilja åt, utan de är beroende av 
varandra (Bjar m.fl. 2003, s. 215f). 

 

Liberg resonerar vidare om andra integrerade och skriftligt stödjande aktiviteter och nämner 

samtal, bild, film och dramatisering som exempel. Hon visar på vikten av samtalet och ”att 

barnen får ingå i olika kulturella upplevelser… som de kan ta med sig in i det egna läsandet 

och skrivandet” (Bjar m.fl. 2003, s. 231). Hon menar också att det endast är om eleverna får 
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tillgång till stor delaktighet och variation som de kan bli egna skribenter och klara sig på egna 

ben i det skrivande samhälle de växer upp i. 

Maj Björk, lärarutbildare vid Göteborgs universitet och Liberg som redan nämnts, menar 

att ett stort utbud av strategier, variation och flexibilitet måste till för en bra skrivutveckling. 

Att elever deltar i olika, för dem meningsfulla sammanhang i sitt skrivande, som poesi, teater, 

berättande och brevskrivning både enskilt och i grupp, kan generera goda skrivare (Björk, M 

& Liberg, 1996).  

Att läsning och skrivning hör samman och påverkar varandras utveckling på ett betydande 

sätt, menar även Donald H Graves (1994), som tidigare varit yrkesverksam lärare och rektor, 

men som nu arbetar med lärarutbildning vid universitet i New Hampshire.  

Integration i skrivandet i alla ämnen, även Matematik och NO-ämnen, anser Lars-Åke 

Kernell, lärarutbildare vid Göteborgs universitet, är en viktig bit att försöka få till stånd. Att 

inte isolera skrivning i svenska som något som bara hör till undervisningstimmar i svenska 

(Lendahls m.fl. 1995).  

Att integrera både läsning och skrivning till en enhet som båda är lika beroende av 

varandra för ett gott resultat, menar även Ester Stadler, som arbetat som metodiklektor i 

utbildning för speciallärare. Hon anser att allt hör samman och bildar en helhet för eleven som 

lär sig behärska båda konsterna. Vad som skiljer Stadler från de övriga under denna rubrik är 

att hon är mer för formkrav1 än de andra. Hon tycker också att det är viktigt med avskrivning 

eller reproduktion på väggplanscher eller dylikt om läraren är uppmärksam på felstavningar 

och felsägningar. Hon menar att detta övar upp elevernas minnesbilder av ord och lär dem 

därför att stava korrekt. Hon säger att med rätt teknik i avskrivningsammanhang så lär man 

sig ”ordkunskap, stavning, och satsbyggnad. Språkmönster framträder tydligare vid skrivning 

än vid läsning […] Avskrivning kan bidra till utveckling av språkkänslan och ge näring åt eget 

kreativt textskapande” (Stadler 1998, s. 79).  

 

3.2.3 Självförtroende kopplat till skrivning gäller alla elever, men i synnerhet de som 

har läs- och/eller skrivsvårigheter 

Karin Taube, fil doktor i psykologi, professor i specialpedagogik samt tidigare lektor och 

forskare i pedagogik vid Stockholms universitet, talar om vikten av att som lärare arbeta med 

elevernas självbild och självförtroende i takt med att de blir äldre och mer medvetna om sin 

skrivande kapacitet. Hon ser också samband mellan elevens självbild och självförtroende med 

                                                 
1 Med formkrav avses vikten av rättstavning och kunskaper i grammatik. 
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hur andra viktiga personer i närmiljön värderar och kategoriserar skrivande prestationer och 

aktiviteter. Eleven balanserar sin egen uppfattning om sina egna prestationer inom området 

med att ständigt jämföra sig med andra, avkoda hur viktigt omgivningen anser skrivande 

aktiviteter vara med den eventuella motivationsträning som fås av skola och hem.  

Att kunna skriva handlar inte enbart om att kunna stava enstaka ord. Upplevelser och tankar måste 
organiseras och ”översättas” till fraser och meningar. Att formulera sig skriftligt är svårt i början. 
Rätt meningsbyggnad, lämplig meningslängd och korrekta syftningar tar tid att lära sig. […] en 
mängd svåra moment som måste tränas och finslipas innan man är en god skrivare. Själva 
hantverket måste automatiseras så att kognitiva resurser som behövs för att bearbeta innehållet i 
texterna frigörs. Det är dock av utomordentligt stor betydelse att nybörjarens första trevande 
skrivförsök ger skrivaren positiva upplevelser (Taube 1997, s. 61). 

 

Stadler (1998), medger att det är en svår balansgång för en lärare att inte kränka elevens 

självförtroende när den lämnar ut sin text. Därför kan det vara av vikt att låta eleverna själva 

rätta sina alster för att upptäcka stavfel.  

För att lyfta elevens självkänsla, är det viktigt att få skriva i sammanhang man förstår och 

behärskar. Det ska både vara lustfyllt och igenkännande och t ex bestå i dans, drama, 

skrivande och läsande, anser Rigmor Lindö som arbetar som lärarutbildare vid Göteborgs 

universitet. Hon ser till det långsiktiga perspektivet vad gäller elevers skrivutvecklig, och talar 

i termer av livslångt lärande (Lindö 2002).  

Ingrid Häggström, fil lic. i pedagogik arbetar med läs- och skrivutveckling och anser att 

läraren måste också stimulera läsning och skrivning med utgångspunkt i elevernas intressen , 

speciellt de elever som har läs- och/eller skrivsvårigheter, för att höja motivationen att 

fortsätta träna trots motstånd. Om dessa elever får läsa om sådant de redan känner till för att 

bli ännu bättre på sitt specialområde, och sedan få skriva om det, kan de framstå som experter 

inom sitt område och detta kan i sin tur bidra till att självförtroendet och lusten ökar (Bjar 

m.fl. 2003).  

Att få elever som redan vet och känner att de har extra svårt med sin skrivning eller 

läsning att ändå försöka, kan vara ett tålamodsprövande men också stimulerande arbete. Det 

gäller att alltid försöka se företrädena framför nackdelarna och uppmuntra, visa och säga till 

eleven att den duger och kan, bara den försöker. Detta är ett sätt att komma vidare ur låsta 

positioner, menar Bengt Persson fil dr. som arbetar med specialpedagogisk forskning vid 

Göteborg universitet (Persson 2001). 
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3.2.4 Processinriktat skrivande 

Björk, L & Blomstrand, som båda arbetar med processinriktad skrivmetodik för elever i alla 

åldrar, även gymnasieelever, lyfter fram det processinriktade skrivandet som något mycket 

väsentligt för att stimulera elevernas lust till att skapa egen text. De menar att: 

Språket är det redskap med vilket eleven formar sin världsbild och sin självuppfattning. Skrivande 
är därvidlag ett särskilt gynnsamt hjälpmedel för att stimulera tanke- och språkutveckling, vilket 
gynnar elevens hela skolsituation liksom framtida yrkesutövning och deltagande i ett demokaratiskt 
samhällsliv. Det gynnsamma ligger i att när vi skriver så synliggör vi vårt tänkande, vilket 
underlättar reflektion över och bearbetning av det tänkta. Alla elever behöver skolans hjälp med att 
utveckla detta språk för att kunna skaffa sig en adekvat självinsikt och ett så utvecklat kritiskt 
tänkande som möjligt (Björk, L & Blomstrand 1994, s. 34).  

 

Lindö (2002), resonerar kring vikten av processinriktat skrivande2, som något väsentligt för 

att komma åt skrivutvecklande strategier. 

Att ge respons på elevtexter, speciellt vid processinriktat skrivande är inte lätt. Det manar 

till försiktighet och en god kännedom om var varje elev befinner sig i sin skrivning. Om 

eleven får för mycket anmärkningar och rättningar i sin text vid fel fas i sin skrivprocess, kan 

det slå ned modet. Elever lär sig dessutom mycket mer av positiv respons än vice versa. 

(Björk, L & Blomstrand 1994).  

Graves (1994) är också för ett processliknande skrivande med att bygga fiktiva berättelser, 

men tycker läraren ska väva in eleven själv i handlingen, vilket både stimulerar fantasin, 

skrivandet och läsningen, på samma gång.  

Ett annat sätt att lyfta fram skrivandet är att reflektera över vad man har skrivit. Man kan 

använda själva skrivandet som ett sätt  att formulera sina tankar, menar Zandra Wikner Strid 

som är lärare i svenska. Hon anser att eleverna ska få tid under lektioner att skriva dagbok 

eller bara med papper och penna få flödesskriva, för att uttrycka känslor och tankar de inte 

visste att de hade eller kände (1999).  

I Skolverkets rapport Skola i utveckling; Att upptäcka språket, som handlar om läs och 

skrivutveckling framgår det å andra sidan att dagboksskrivande som blir alltför rutinmässigt 

eller stereotypt kan göra att eleverna tröttnar eftersom de kan uppleva denna aktivitet som 

något som också ska bedömas efter hur mycket som skrivits, snarare än vad som skrivits.  

Olga Dysthe, som är fil dr. i språkvetenskap vid universitetet i Bergen, argumenterar för 

olika skriftspråkliga sammanhang för att utvecklas som skrivare. Hon menar att en elev inte 

                                                 
2 Lindös definition av vad hon anser är processinriktat skrivande är: ”Ett skrivande som professionella författare 
använder sig av. Egentligen bygger denna metodik på retorikens gamla principer: Att samla material till sitt 
ämne, strukturera och formulera innehållet, bearbeta och memorera för att slutligen kunna framföra sitt ämne.” 
(2002, s. 53) 
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bara utvecklas i individuella skrivövningar utan också behöver utvecklas som skrivare i en 

grupp där man agerar som både läsare och skrivare. Skrivande ska:  

…även innefatta former av skrivande som lämnar utrymme för kommunikation och samspel […] 
använde man sig i stor utsträckning av skrivande som en utgångspunkt för det muntliga (både i 
helklass och i mindre grupper), och lärarna blev efter hand allt mer övertygade om samspelets 
betydelse (Dysthe1996, s. 85f) 

 

Hon talar också om vikten av att läraren kopplar bort formkrav i samband med den fria 

skrivningen för att inte ta bort motivation och lust hos den skrivande eleven. Hon bygger 

dessa tankar kring Vygotskijs teser om att tanken går före ordet och värdet av att plocka fram 

de omedvetna inre tankarna och få ner dem på papper (Dysthe 2002).  

Stadler (1998) tycker däremot att vissa formkrav kan behövs även i den fria skrivningen 

eftersom hon anser att felstavningar som blivit inlärda kan vara mycket ”svåra att bli av med i 

ett senare skede när eleven verkligen vill lära sig att stava rätt” (s. 80).  

 

3.3 Berättande aktiviteter 

3.3.1 Kursplanen i svenska 

Skolan ska sträva mot att eleverna  

� Utvecklar sin förmåga att i dialog med andra uttrycka tankar och känslor som texter med olika syften 
väcker samt stimuleras till att reflektera och värdera 

� Utvecklar sin fantasi och lust att skapa med hjälp av språket, både individuellt och tillsammans med 
andra 

Under det femte skolåret ska eleven 
� kunna muntligt berätta och redogöra för något så att innehållet blir begripligt och levande 
 

Jag har redan under min rubrik Skrivande aktiviteter och dess underrubriker, nämnt att många 

av de språkforskare och lärarutbildare som jag där hänvisat till, inkluderar skrivande, läsning, 

berättande etc. till en enhet, varför jag under denna rubrik tillför enbart mer specifika rön 

rörande berättande och högläsningens effekter på elevers språkutveckling.   

 

3.3.2 Berättandets och högläsningens effekter 

Ulf Ärnström, psykolog och berättare och Peter Hagberg, professionell berättare, anser att 

berättandets funktion är tvådimensionell. Dels för den som berättar, (i skolans kontext läraren) 

och dels barnen (eller eleverna) som ofta lyssnar bara för att ”få befinna sig i historiens värld 

en stund” (Ärnström & Hagberg 1995, s. 17), inte enbart för att få veta vad som händer i 

berättelsen. De menar att berättaren som skaffat sig en god teknik och ett gott engagemang, 

skapar stämningar, miljöer och bilder hos lyssnaren som inte kan skapas med enbart 

högläsning.  
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Att berättandet skapar fantasi och kreativitet, anser Christina Dahlin, som arbetar med de 

estetiska kurserna inom lärarutbildningen vid Karlstads universitet. Hon menar till och med 

”att berättande fångar barnets själ […] och är ett existentiellt behov” (Dahlin m.fl. 2002, s. 

107). Hon anser att många skolor drar ner på berättande och estetiska inslag i undervisningen, 

och ger därför uppmaningar i sin bok till alla lärare att samla på berättelser och införa 

berättande i alla ämnen för att levandegöra stoff och bidra till ny kunskap. Hon menar att 

gemensamma högläsningsstunder och/eller berättarstunder skapar energi och lust att arbeta 

vidare för eleverna (Dahlin m.fl. 2002) 

 I en debattartikel som var införd i Upsala Nya Tidning den 2/10- 2004 med titeln Språket 

utvecklas bara om det får leva i samtal,  argumenterar Caroline Liberg, för samtalandets, 

berättandets och högläsningens plats i klassrummet för att språket ska fortsätta att utvecklas 

under grundskoletiden. Detta menar hon är ett måste eftersom dessa viktiga inslag är på 

utdöende i hemmen, vilket betyder att skolan måste kompensera tillbakagången av dessa 

aktiviteter. 

 

3.4 Läsande aktiviteter 

3.4.1 Kursplanen i svenska 

� Utveckla sin förmåga att läsa, förstå, tolka och uppleva texter av olika slag och att anpassa läsningen 
och arbetet med texten till dess syfte och karaktär 

� Skolan ska i sin undervisning i svenska sträva efter att eleven utvecklar sin fantasi och lust att lära 
genom att läsa litteratur samt gärna läser på egen hand och av eget intresse 

� Får möjlighet att förstå kulturell mångfald genom att möta skönlitteratur och författarskap från olika 
tider och i skilda former från Sverige, Norden och andra delar av världen 

� Stimuleras till eget skapande och till eget sökande efter meningsfull läsning samt aktivt ta del i 
kulturutbudet 

 
3.4.2 Olika sätt att se på lässtrategier 

Även under denna rubrik kommer jag att göra specifika tillägg till den inledande delen om 

skrivutveckling, eftersom de allra flesta anser att läsning är en integrerad del av skrivning och 

vice versa.  

Professor Ingvar Lundberg, arbetar på Göteborgs universitet med läsforskning, och 

Katarina Herrlin är lågstadielärare och universitetsadjunkt. Båda arbetar med metoder för att 

kartlägga, systematisera och testa elever för att på ett så individanpassat sätt som möjligt finna 

strategier för att hjälpa eleven där just den befinner sig för stunden. De menar att det är 

tidsbesparande och effektivt för en lärare att följa de kartläggningsscheman som de 

presenterar i sin bok God läsutveckling – Kartläggning och övningar, (2003). Där menar de 

också att hemmiljö, trygghet och motivation, är faktorer som starkt bidrar till att läsningen ska 
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utvecklas på ett bra sätt, och att läsutveckling främst är beroende av en medvetenhet av de 

minsta delarna eller enheterna i språket till att senare förstå helheten,  

Stadler (1998) menar, precis som Lundberg & Herrlin, att avkodning, dvs. att först lära sig 

delarna och föra samman dem till en helhet, är en förutsättning för att komma vidare i sin 

läsande utveckling. Hon anser också att det är viktigt med motivationsträning i samband med 

läsning. Eleverna behöver få motivation att komma vidare i sin utveckling, speciellt om de har 

svårigheter med detta. Hon tycker att det är viktigt att hjälpa alla elever att finna texter och 

böcker som de känner för eller känner till, eftersom ”med tanken bearbetar läsaren innehållet i 

en text och gör logiska antaganden om en fortsättning. Ju mer man vet om det som texten 

behandlar, desto lättare går läsningen. Det är helt klart att kontexten ger ledtrådar till 

förförståelsen” (Stadler 1998, s. 84). Hon trycker också på vikten av att en duktig lärare kan 

konsten att anpassa läsundervisning på ett sådant sätt att alla elever känner att de ständigt 

utvecklas i förhållande till sig själva. Det finns alltid fler steg att gå, även för den mer läsvane 

och duktige läsaren. 

Att förstå vad det är man läser kräver ett aktivt deltagande, motivation och engagemang 

hos läsaren, menar Taube (1997). 

Att läsa med förståelse innebär att läsa på, mellan och bortom raderna. Massor av information står 
inte utskriven i texten. Det är den enskilde läsaren som lägger märke till och drar ifrån, drar 
slutsatser och ifrågasätter utifrån sina egna erfarenheter och kunskaper. Läsförståelse tycks vara en 
produkt som står under inflytande av växelverkan mellan text och läsare (Taube 1997, s.60). 

 

Det är lärarens uppgift att stimulera engagemang och motivationslust, genom att bygga på 

elevens självförtroende och tillit till sin egen läsning, anser Taube. 

Frank Smith, språkforskare med inriktning på läsning, anser att eleverna måste få tillgång 

till en rad olika meningsfulla sammanhang att utveckla sin läslust och läsförmåga i, eftersom 

mycket läsning på alla nivåer leder till ännu mer läsning. Han menar att lärarens roll i detta 

sammanhang är att tillhandahålla olika strategier och metoder för att se alla individers behov 

vid olika tidpunkter. Att ställa tidiga diagnoser av läs och/eller skrivsvårigheter är inte till 

elevens bästa, eftersom det kan skada elevens självtillit och försvåra ytterligare framsteg, 

anser Smith (2000).    

Att få in så mycket skönlitterär litteratur som möjligt i undervisningen och se den som en 

bank att ösa ur i hela sin undervisning, anser även Lindö (2002), är ett måste för den 

medvetne läraren.  

…att se litteraturläsningen som ett medel att uppnå olika mål men man kan också se 
litteraturläsningen som ett mål i sig. […] Fiktionen i litteraturen kan ge oss distans till vår 
verklighet, låta oss komma under verklighetens yta och stimulera till samtal om den egna personen 
och dess relation till omvärlden utan att man behöver lämna ut sig. Genom litteraturen får vi 
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möjlighet att pröva olika erfarenheter, livstolkningar och handlingsstrategier. Vi blir medvetna om 
människor olikheter och likheter (Lindö 2002, s. 179).  
 

Bjar & Liberg anser att elever ska få känna att de är läsande och skrivande individer och 

själva bidrar med och deltar i olika språkliga sammanhang där ”inlärning ses som ett 

ömsesidigt givande och tagande” (Bjar m.fl. 2003, s. 21). De syftar till en inlärning från 

helheten till delarna i språket. Med den utgångspunkten fortsätter senare i samma bok Liberg 

själv med att resonera om konsekvenserna av ett deltagande i ett stort kulturellt och språkligt 

utbud. Hon menar att samtalen är viktiga för fortsatt utveckling för den läsande människan. Ju 

fler kontaktytor eleverna får i kulturella och sociala sammanhang, desto fler upplevelser kan 

de senare berätta om, skriva om och känna igen sig i, i böcker de läser eller filmer de ser. Hon 

kallar detta förhållningssätt från lärarens sida för ”sociala och kulturella stödstrukturer” (Bjar 

m.fl. 2003, s. 230) och menar att detta ger eleverna goda förutsättningar för att utveckla sitt 

språk.   

 

3.5 Klassrumsmiljöns betydelse för språkstimulering 

3.5.1 Kursplanen i svenska 

Under ämnets syftesformulering står att läsa:  

� Svenskämnet syftar till att stärka elevernas identitet och förståelse för människor med olika kulturell 
bakgrund 

� Genom språket sker kommunikation och samarbete med andra  

 

3.5.2 Den sociala klassrumsmiljön 

Taube (1997) menar att en positiv, accepterande och respekterande miljö jämsides med 

tydlighet och gränssättning, har en mycket stor inverkan på elevens inlärningspotential. Detta 

gäller både mellan elever och lärare. När en lärare sätter gränser eller behöver ge kritik bör 

den vara specifik och gälla handlingen i sig och inte personen. Hon anser att ett bra sätt att 

uppmuntra till ett gott socialt klimat är genom positiv förstärkning3, eller ett positivt intresse 

för eleverna som personer, även utanför skolmiljön. Hon menar också att man kan lära känna 

varandra som personer genom att ställa uppriktiga frågor, samtala, ha drama eller friskrivning.  

Att diskussioner, samtal och argumentering borde få en betydande roll i en god social 

klassrumsatmosfär, anser Monica Sträng-Haraldsson, som är verksam vid institutionen för 

metodik vid Göteborg universitet. Hon menar att den sociala miljön påverkar elevernas 

språkutveckling och deras tänkande (Lendahls m.fl. 1995).  

                                                 
3 Detta menar Taube kan innebära att läraren uppmuntrar elevers positiva beteende gentemot andra elever, med 
beröm, eller en ”vänlig nick, ett leende eller klapp på axeln” (1997, s. 104).   
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Tillit till sin lärare, att denne kan hålla förtroenden och fatta bra beslut, är ett måste menar 

Anne-Marie Kveli som arbetar som lektor i pedagogik vid högskolan i Oslo. Hon anser att ett 

gott socialt klimat är när eleverna vågar fråga, ge och ta förtroenden, är öppna mot varandra 

och läraren och även visar respekt för alla (Kveli 1994).  

För att skapa den här tilliten och respekten pekar Dysthe (1996) på vikten av att vara 

intresserad och ställa väl valda frågor. Autentiska, intresserande frågor där frågeställaren inte 

på förhand vet svaren utan visar ett genuint intresse för den tillfrågade, och inte heller är rädd 

för de eventuella oväntade svar man kan komma att få. Detta skapar ett ömsesidigt förtroende 

mellan deltagarna i klassrummet, anser hon.  

Ytterligare sätt att stärka den sociala klassrumsmiljön är att jobba aktivt med 

gruppövningar, värderingssamtal och kroppsspråk. Det anser Arne Maltén, som tidigare varit 

verksam vid universitetet i Linköping, men idag arbetar med utvecklingsarbete inom skola 

och arbetsliv. Han menar att mycket av det vi säger kan feltolkas och missförstås om vi med 

kroppen sänder ut fel signaler. Det är därför av mycket stor vikt med kommunicerandet4. 

Miljön kan vidare stärkas med en övning i aktivt lyssnande, och detta gäller både lärare och 

elever, menar Maltén (1992).  

Han fördjupar innebörden av lyssnande genom att fokusera på empatisk förmåga, 

inkänningsförmåga och inlevelse. Detta förhållningssätt till varandra i ett klassrum speglar 

vilka värderingar och vilken människosyn vi har (Maltén 1998).  

 

3.5.3 Den fysiska klassrumsmiljön 

Lindö (2002) tycker att möbleringen bör var av sådant slag, att den uppmuntrar till läsning 

och samtal. Kanske med mycket skönlitterära böcker, bord och stolar som uppmuntrar till 

gemensamma samtal i mindre grupper, soffhörna och bänkar placerade så eleverna och 

läraren kan ha ögonkontakt med varandra.  

Christer Stensmo, docent i pedagogik, psykolog och verksam som lärarutbildare vid 

Uppsala universitet, menar att verksamheten i ett klassrum mår bra av en genomtänkt 

planering över placering av möblerna, så att alla ser läraren. Han talar också om vikten av 

ventilation, en bra belysning och värme för att det ska gynna inlärningen och inte orsaka 

onödiga störningsmoment. Även vägar till och från högfrekventerade ställen som 

papperskorgar, bokhyllor eller pennvässare bör ordnas så de inte orsakar köbildning, menar 

Stensmo (1997).  

                                                 
4 Maltén definierar kommunikation på följande sätt: ”Kommunikation är ett interpersonellt, symboliskt samspel 
med vars hjälp sändare och mottagare kan ”Likställa sitt informationsutbyte” (1992, s. 46). 
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Sträng-Haraldsson betonar också vikten av placering och möblering i klassrummet, men 

anser att den kan variera med uppgiftens art. Ibland väljer elever att arbeta för sig själva eller i 

par, vilket också uppmuntrar till diskussion och samtal. All möblering bör enligt henne 

stimulera samtal mellan elever, inte bara mellan elever och lärare (Lendahls m.fl. 1995). 

 

3.6 Lärarprofil och lärarstil 

3.6.1 Kursplanen i svenska 

Under rubriken som beskriver svenskämnets karaktär och uppbyggnad beskrivs också lärarnas 

ansvar: 

� I ämnet svenska behandlas språk och litteratur som en helhet. Därför kan inte ämnet svenska delas upp i 
moment som bygger på varandra i en given turordning. Det går inte att hitta en jämt växande utveckling 
genom skolåren som innebär att små barn berättar och beskriver, medan äldre elever kan se 
sammanhang, utreda och argumentera. Redan det lilla barnet argumenterar och diskuterar, och 
tonåringen har inte upphört att berätta och fantisera, men de gör det på olika sätt.   

 

3.6.2 Inlärningsteoriers påverkan på lärarprofilen  

Att det vi säger och även gör, har stor betydelse för hur vi uppfattas av andra har nu belysts 

under tidigare rubriker. Alla är vi olika och det skulle betyda att vi också tar på oss olika roller 

eller skapar oss olika profiler även i vårt yrkesutövande, vilket får effekter på vår 

undervisning. Om detta diskuterar Lars-Göran Malmgren, docent och lektor vid universitetet i 

Lund. För att förenkla hans diskussion något så handlar den ytterst om två skilda synsätt, där 

det ena går ut på formalisering5 eller funktionalisering6. Han resonerar också om vad dessa 

skilda förhållningssätt leder till, ur pedagogisk synvinkel. En svenskundervisning ”som 

grundar sig på formalisering blir uppsplittrad på olika moment och stoffområden. Den blir 

också tömd på ett sammanhängande innehåll” hävdar han (Malmgren 1996, s. 58). Detta kan 

ta sig uttryck i en överdriven tilltro till färdiga läromedelspaket där man följer ”färdiga 

mönster i huvudboken och språkliga övningar i kompletterande häften och övningsböcker” (s. 

58).  

I en undervisning som däremot kännetecknas av en funktionalistisk syn betonas innehållet 

före formen och språket övas i många olika sammanhang, speciellt i kommunikation med de 

andra eleverna och läraren.  

                                                 
5 Med formalisering avser Malmgren att ”den formella delfärdigheten […] förutsätts kunna övas för sig som en 
teknik. Syftet är att man ska lära sig färdigheten och bli medveten om dess form och sedan träna så att formen 
sitter automatiskt. Först därefter kan man använda färdigheten för ett bestämt syfte (1996, s. 54f).    
6 Med funktionalisering menar Malmgren innebär ”att språkfärdigheter som att lära sig nya ord, böja orden stava 
dem och sätta ihop till meningar som bildar en hel framställning utvecklas då eleverna skriver, läser, och talar 
[…] Språket görs till redskap för tänkande och begreppsbildning (1996, s. 62). 
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Man kan tala om att språket utvecklas i kunskapssökande sammanhang. Det viktiga blir då att 
eleverna blir engagerade i ett eget kunskapsarbete. I den kunskapsprocess som förvandlar deras 
frågetecken till utropstecken växer också både deras ordförråd och formuleringsförmåga. I ett 
undersökande arbete använder de olika språkliga färdigheter, lär sig bruka olika språkliga genrer 
och utvecklar sin förmåga att läsa skönlitteratur. Ett grundläggande antagande är […] att den 
språkliga förmågan växer i tillämpade språkbrukssituationer (Malmgren 1996, s. 60). 

 

Malmgren fortsätter sin diskussion med att varna för en polariserande debatt kring dessa två 

skilda positioner och synsätt på undervisning. I ett funktionalistiskt arbetssätt ska det givetvis 

också finnas plats för formalism, anser han. Likaså i ett formalistiskt arbetssätt så måste det 

lämnas utrymme till förmån för vissa delar funktion. Han manar dock till egen medvetenhet 

hos den enskilde läraren över vilken kategori man närmar sig för att balansera sin roll på bästa 

sätt (Malmgren 1996).  

Lärarrollen är ett ledarskap som kan anpassas till olika sammanhang hävdar Lars 

Löwenborg och Björn Gíslason, som är psykologer, psykoterapeuter och lärare. I grunden 

bygger deras resonemang på att lärarprofessionen ska kunna tillämpas efter de olika grupper, 

situationer och individer man handhar eller samspelar med för stunden. Detta menar de att 

man ska kunna träna upp som lärare. De hänvisar till fyra primära ledarskapsstilar7, där; 

Produceraren, är den som är pådrivande och ser till att målsättningarna nås med gott resultat, 

Entreprenören, är lik produceraren med den skillnaden att han är en idékläckare och 

ingångsättare, Administratören, är noga med att hålla ordning, systematisera och dokumentera 

och följa målen som satts upp och Integreraren, vars mål är att ena gruppen, är duktig på 

konflikthantering och att skapa gemensamma kontaktytor (Löwenborg & Gíslason 2002, 

s.18). De lägger igen värdering i vilken stil eller profil de tycker är bäst lämpad att vara lärare, 

men påpekar att en renodlad stil av dessa skulle vara förödande klassen. De tillför också en 

diskussion kring hur man kan anpassa sin ledarstil efter olika situationer med att beskriva 

olika ledarstilar8 som; Styrande, Tränande, Stödjande och Delegerande. De menar ”att en god 

lärare behöver behärska både ett styrande, strukturerande ledarskap och ett deltagande, 

handledande” (2002, s. 20).  

Stensmo (1997) beskriver utifrån en egen undersökning ytterligare en kategorisering av 

lärarstilar. Han ser två huvudkategorier av lärare, de ena med en Uppgiftsorienterad stil och 

den andre Elevorienterad. Till dessa två stilar tillför han en tredje som är en blandning av 

dessa två distinktioner. Enkelt förklarat är den uppgiftsorienterade stilen mer fokuserad kring 

vad läraren tycker, anser och bestämmer och kännetecknas också av att klassen läser samma 

typer av uppgifter, med extrauppgifter för de som blir klara snabbare än andra.  

                                                 
7 För mer utförlig information jfr (Adizes 1979)   
8 Jfr ev. vidare i (Hersey, Blanchard & Johnson 1982) 



 18 

Den elevorienterade stilen är mer fokuserad kring individanpassning för eleven, 

gruppövningar, gemensamma mål och ansvar för eget lärande med individuell läroplan och 

arbete med individuella uppgifter. Stensmo menar att det är svårt att göra grova polariseringar 

mellan dessa båda kategorier, eftersom hans studie också visar att de flesta lärare blandar 

stilar efter situationer. 

Vad som ligger till grund för dessa olika pedagogiska ställningstaganden, resonerar 

Dysthe (1996) om, då hon gör en kort sammanfattning kring olika inlärningsteorier. Ytterst 

talar hon om de två mest grundläggande synsätten på inlärning: Behavioristiskt synsätt9 och 

konstruktivistiskt10, men lägger till dessa ett tredje framväxande synsätt som ett komplement 

till dessa två som hon menar bottnar mer i ett socialt och kulturellt perspektiv på lärande. Det 

sistnämnda synsättet bygger mycket på det konstruktivistiska synsättet, som går ut på att sätta 

fokus kring samspel med omgivningen i både hemmet, elevens kulturella och sociala 

bakgrund och inte minst samtalandet i klassrummet. Dysthe menar att en behavioristisk 

konsekvens skulle kunna vara att en lärare blir alltför styrd av läromedel, kursplaner och 

uppsatta målformuleringar, och en konstruktivistisk konsekvens blir då att kunskap inte kan 

ses som något statiskt utan förändras ständigt i samspel med andra och i kontakt med annan 

kunskap. Den tredje varianten hon nämner, den socialkonstruktivistiska, bygger på det senast 

nämnda men med fokus på interaktion eller samspel även i grupp och påverkan av den kultur 

man ingår i, vilket kan visa sig i lärande aktiviteter som ser till hela spektrat inom eleven, 

olika gruppövningar, samtalsbaserat läsande och skrivande samt olika estetiska uttryck 

(Dysthe 1996). 

Bjar & Liberg resonerar också om olika inlärningsteorier och drar sin slutsats kring att det 

i alla dessa riktningar har funnits goda avsikter och fördelar, som alla kan fungera för olika 

individer. Konsekvensen av detta blir enligt dem, att det ena inte behöver uteslutas av det 

andra. 

Människan har en repertoar av sätt att närma sig och gå in i nya kunskapsdomäner och 
aktivitetsformer. Vi människor är också flexibla och kan på olika sätt ingå i olika 
handlinssammanhang. Det är i interaktion med andra som förmågan att uttrycka sig själv och att ta 
till sig andras uttryck växer fram (Bjar m.fl. 2003, s. 26).       

 

                                                 
9 Enligt Dysthe är detta när en elev lär sig ”de grundläggande kunskaperna först och börjar därefter tänka och 
reflektera” (Dysthe (1996, s. 48) 
10 Innebär: ”Att tänkandet går före eller är samtidigt med faktainlärning […] det är en process där eleverna tar 
emot information, tolkar den, kopplar ihop den med det de vet sedan tidigare och reorganiserar de mentala 
strukturerna” (Dysthe 1996, s 48).  



 19 

3.7 Arbetslaget 

3.7.1 Kursplanen i svenska 

� Språkutveckling innebär att elevernas begreppsvärld vidgas. Alla lärare har ett gemensamt ansvar och 
måste vara medvetna om språkets betydelse för lärande.  

 

3.7.2 Olika lärarprofilers betydelser i arbetslaget 

Från att ha varit mycket av ett ensamjobb, har läraryrket mer och mer blivit ett arbete man 

utför och utvärderar i grupp (Löwenborg & Gíslason 2002).  

Medlemmarna behöver varandra för att kunna vara tydliga mötet med barnen och deras föräldrar. 
De behöver varandra för stöd och stimulans och för bekräftelse och spegling från andra vuxna. För 
att bli klar över vad man själv står, vad man tycker och tänker (värderingar, mål, motivation, 
behov etc.), behöver man få spegla sig i andra (s.59).  

 

De menar att lärarna måste visa eleverna goda exempel på samarbetsformer som fungerar 

trots olikheter, eftersom endast bra förebilder på detta område kan generera elever som 

samarbetar över gränser med personligheter, kunskaper och mål (Löwenborg & Gíslason 

2002).  

De resonerar vidare kring olikheterna i rollerna i ett arbetslag med att försöka definiera de 

olika dragen: den Aktive, den Dominante, den Passive, den Tysta, Budbäraren, Signalisten, 

Ordningsmannen, Nykomlingen, den Gamle i gården, Avledaren, Clownen, Moralisten, 

Syndabocken, Kaffetanten, Ceremonimästaren, Den ständige patienten, Ideologen och 

Kuratorn (för vidare förklaringar jfr Löwenborg & Gíslason 2002 sid. 66ff). En del av dessa 

roller har vi tagit på oss och andra är personlighetsrelaterade, och ytterligare andra har andra 

gett oss ofrivilligt. Det går att ändra beteenden eller roller, med öppenhet, tydlighet och 

dialog, anser författarna. De pekar också på nödvändigheten med ett arbetslag med olikheter 

för att inte fastna i ett gammalt, cementerat tänkande utan våga tillföra ny energi, tankar och 

ingångsvinklar i gruppen, till nytta för det pedagogiska arbetet och synsättet på eleverna 

(Löwenborg & Gíslason 2002) 

Maltén (1998) håller med om att det mer och mer bör gå mot ett samarbete i arbetslag, 

men anser däremot att arbetslaget bör sträva mot gemensamma mål, synsätt kring elever, 

gemensam kunskapssyn och likartade arbetssätt för att undvika onödig friktion. Han anser att 

arbetslaget ska hålla sig till de kursplaner och mål som finns nedskrivna för att minimera 

konflikter och onödigt brus på vägen. Till detta för han in diskussion, kommunikation och 

konflikthantering som värdefulla verktyg för att komma vidare ur låsta positioner. 

Ytterligare ett synsätt kring arbetslagets funktion och dilemman står Margareta Lycken 

för, som är leg. psykolog och arbetar med grupputveckling. Hon menar att det finns stora 

fördelar med en heterogen grupp som ändå samarbetar i ett arbetslag i skolan, eftersom 
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olikheterna kan göra att man hittar kreativa lösningar på problem, finner nya strategier och 

styrkor hos varandra. Men olikheter kan också medföra friktion och påfrestningar, särskilt om 

man upplever stressituationer. Å andra sidan kan det också vara så att om en grupp har en 

gemensam svaghet, så tenderar en homogen grupp att hoppa över den när man diskuterar 

progression eller förbättring i arbetslaget, och uppnår då inte lika bra utveckling som ett 

heterogent, diskuterande och reflekterande arbetslag gör, menar Lycken (1999). Dock anser 

hon att det måste finnas någon grundsyn på värderingar och normer som ska gälla i 

arbetslaget, även om det ska finnas bredd och olikheter. Det viktiga är att resonera, vara 

öppen och våga ställa öppna och raka frågor till varandra för att få till stånd en god skolmiljö 

där alla känner att de får utvecklas och får utrymme för sin kompetens. 

 



 21 

4 Resultat - Introduktion 

 

Resultatet jag fått fram bygger på fyra kvalitativa intervjuer som gjorts enskilt. 

Intervjupersonerna eller informanterna som jag även kallar dem i texten, ingår alla i ett 

arbetslag för elever som går i år 4-6 i en mindre skola i Västsverige. Alla är lärarutbildade 

med olika inriktningar och för olika åldrar, men alla arbetar dock med svenska språket med 

eleverna. För att ytterligare avidentifiera dessa personer kommer jag fortsättningsvis i denna 

resultatdel att tilldela de förnamn som inte överensstämmer med deras verkliga identitet. 

Intervjuerna hölls med följande personer: Karolina som är relativt nyutexaminerad och ung. 

Hon undervisar främst i Matematik och NO för alla åldrar, men har hela ansvaret för Svenska 

i år 4; Yvonne, en medelålders lärare som ansvarar för en stor del av undervisning i Svenska, 

SO och Engelska i år 5 och 6; Susanne, också medelålders, som arbetar som specialpedagog. 

På den här skolan är hon bara deltid, men arbetar också med vuxna med olika 

funktionshinder; Vanja, även hon medelålders lärare som arbetar både med vuxna och barn. 

På den här skolan arbetar hon deltid, i huvudsak med Svenska och SO.  

Utifrån dessa pedagogers perspektiv på sitt arbete med språkstimulering och sin syn på sig 

själva och sin plats i arbetslaget för att uppnå detta, har jag med utgångspunkt i mitt syfte och 

mina frågeställningar valt ut relevanta delar från intervjuerna som redovisas i denna 

resultatdel. Resultatet presenteras utifrån syfte, mina fyra frågeställningar och med de 

ursprungliga teman som framlades under intervjutillfällena som underrubriker, samt övriga 

relevanta underrubriker. Alla meningar som är citerade med citattecken eller blockcitat är 

hämtade från intervjuerna.    

 

4.1 Vad anser pedagogerna är språkutvecklande strategier, arbetssätt och 

miljöer? 

4.1.1 Skrivande aktiviteter 

Alla de intervjuade personerna tycker att skrivandet är viktigt och att skrivande ingår mer 

eller mindre i alla ämnen, men de utgår från lite olika perspektiv. Yvonne anser att samhällets 

krav på de kommande eleverna gör att hon känner sitt ansvar med att de måste få med sig 

vissa färdigheter i skrivandets konst för att fungera. Hon menar därför att de måste exponeras 

för och delta i olika textsammanhang under tiden de går på ”mellanstadiet”.   

I dagens samhälle /…/ ställs stora krav på förmågan att kunna uttrycka sig i skrift, skriva olika 
slags texter. Så vi lägger ganska stor vikt i min klass på skrivande. Både friskrivning som att kunna 
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skriva olika slags texter som: brev, bokrecensioner /…/ tidningsinsändare /…/ rapporter och 
intervjuer /…/ och processkrivande/…/  

 

Yvonne tillägger också att skrivande ingår i alla ämnen och i olika sammanhang, och tänker 

mer på formkrav under sina svensktimmar än hon gör i t ex Samhällsorienterade ämnen, där 

hon anser att det även ”ingår en skrivdel” förutom diskussioner. Hon gör vissa friare 

skrivaktiviteter, men håller sig främst till basboken i svenska (Vän med svenska) som består 

av en textbok och en övningsbok, men anpassar uppgifterna i dessa böcker till olika elevers 

behov. När hon har valt basböcker har hon tagit ställning till olika parametrar. 

Där har jag fått tänka om ett par gånger, för vi har provat lite olika böcker. Där har eleverna fått 
bestämma lite grann. Det var en årskull som tyckte att just den boken var för svår, då bytte vi till 
något som de upplevde var lite enklare och lättare att jobba med.  

 
 

Vanja är noga med att betona sin syn på skrivutveckling med att koppla samman läsning 

och skrivning. Hon menar att aktiviteter som berättande, högläsning och enskild läsning 

tillsammans aktiverar fantasin och på så vis ger stöd för att formulera sig även skriftligen, och 

ställer sig kritisk till vad hon anser vara en allmän ”fixering kring hur barn lär sig läsa, och 

läsutveckling och så tappar man skrivutvecklingen…” Hon är mycket för skrivutvecklande 

och varierade övningar som till exempel olika former av processkrivning, men ser även 

nackdelar med att detta ofta drar ut på tiden och blir segdraget och därför upplevs av eleverna 

som tråkigt och omotiverande. Hon ställer sig också mycket kritisk till vad hon kallar för 

”forskarträsket” där elever ofta i skriven punktform redovisar olika arbeten via väggplanscher 

eller dylikt, eftersom hon anser att detta inte stimulerar elevernas egen fantasi. Vanja vill 

också skapa förståelse kring hur språket är uppbyggt genom korta roliga övningar, som att 

tillsammans bygga texter med utgångspunkt enligt nedan.  

/…/ för att stimulera fantasin om de har svårt att komma  i gång /…/ Att var och en fick komma på 
ett substantiv ett adjektiv och ett verb./…/ Och det handlar också om det, men också att det här att 
substantiv är inte bara substantiv utan det finns ett innehåll i själva termen, att man får förståelse 
kring det. Då vet man också att ska man måla ut ett substantiv så använder jag ett adjektiv. Och 
händer det något – då använder jag verbet. Då kan man också få förståelse kring hur språket är 
uppbyggt. Det finns många underliggande meningar med det.  

 
När eleverna skriver friskrivning och berättelser anser Vanja inte att det fyller någon funktion 

med att rätta grammatiska fel, eller stavfel så man förstör deras skrivglädje. Hon tycker att det 

finns en pedagogisk vinst med att eleverna själva får rätta i sina basböcker och att det finns 

bra och roliga lite kortare övningar i dessa böcker som man med fördel kan gå igenom 

gemensamt. Vad gäller formkravens11 vara eller icke vara, menar Vanja att lärande pågår hela 

                                                 
11 Med formkrav avses här grammatikövningar, rättstavning etc. 
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livet och man som pedagog måste ha i tankarna att eleverna inte är så gamla när de går på 

mellanstadiet. Hon anser istället att man ska ge dem ”ingångsmöjligheter… och inte ta bort 

lusten … genom att vara alltför petig”.  

Karolina anser också att skrivande aktiviteter ingår ”lite överallt”, och menar att formkrav 

mer hör hemma på svensktimmar än på övriga lektioner, men inte under friskrivningspass, 

eftersom hon då ”vill ha igång tänket för att kunna skriva”. Hon försöker hjälpa eleverna att 

själva komma på vilka fel de gör och rättar mycket på så vis. Karolina tycker också att det är 

viktigt att stimulera fantasin hos eleverna genom att berätta eller läsa högt för dem eller ta 

med saker hemifrån som kan öppna upp kanaler till fantasin, vilket genererar skrivande. Hon 

använder sig också av basboken (Vän med svenska) med tillhörande övningsbok och 

poängterar vikten av att individanpassa antalet sidor i elevernas veckoplanering så de inte 

upplever basbokens sidor för betungande eller för många.  

Alla orkar och hinner ju olika mycket. Jag brukar anpassa efter elevernas behov och vad de behöver 
träna. För en del tar jag bort saker som blir överflödigt, det blir alldeles för mycket och det ger 
inget resultat i slutändan då. 

 
Hon gör en grundplanering för några veckor år gången, både för sig själv, för eleverna och 

gemensamt med arbetslaget, men om hon ser att det saknas kunskaper eller det infaller andra 

saker så går hon in och ändrar i sin planering.  

Susanne arbetar mycket med samtalet som bas för skrivandet, speciellt med de elever som 

behöver extra stöd.  Hon tycker att ”det är en del i läsandet att både få skriva på det sätt man 

vill skriva och på det sätt man kan skriva /…/ samtidigt är det ju bra om man lär sig 

ordbilderna/…/ det ska vara roligt och lätt”. Hon anser att datorn är ett bra kompletterande 

hjälpmedel för detta men också att arbeta med papper och penna och få använda handens 

rörelser. Hon trycker mycket på att skapa förtroende och respekt för att komma vidare i sin 

självbild och öka sitt självförtroende kring sitt eget skrivande som elev, i synnerhet om man 

har läs- och/eller skrivsvårigheter. Att jobba med att bygga upp motivationen, poängterar hon 

vid flera tillfällen vikten av. Detta gör hon genom samtal om varför det är bra att kunna skriva 

och vad som ingår i skrivande. 

Framförallt pratar vi om varför det är bra att kunna skriva /…/ Vad kan just jag /…/använda det här 
till sen. /…/ Det är bra att kunna skriva mail, att skicka vykort eller in och chatta på nån hemsida. 
Det är bra att kunna skriva så att andra människor förstår vad jag säger. /…/ Nuförtiden har de 
flesta mobiltelefoner, SMS å så, det är ett bra sätt att få kontakt och kunna prata med andra 
människor. /…/ Jag försöker väcka tanken hos dem. Alltså nyttan av det här.  



 24 

4.1.2 Berättande aktiviteter 

Alla i arbetslaget anser att berättandet är en viktig del i språkutvecklingen. De jobbar alla med 

att försöka få eleverna att jobba med sin fantasi och att även spontanberätta, och detta görs 

tillexempel genom återkommande övningar som till exempel ”Prata om helgen”.  

Karolina tar ibland med saker hemifrån som hon tror kan stimulera berättandet, bland 

annat en trollstav. På min direkta fråga om hon berättar berättelser så svarar hon:  

Ja jag brukar ha högläsning. Det varierar lite hur ofta det är, men jag försöker nån gång under 
veckan att läsa högt i alla fall. Ibland blir det en bok eller kortare berättelser som vi kanske jobbar 
med.  

 

Susannes hela verksamhet kännetecknas av samtal med eleverna, där de får berätta om 

sina upplevelser. Hon anser att det i sig ”avdramatiserar det vi sedan ska jobba med”. Hon vill 

att eleverna ska känna att de har hela hennes uppmärksamhet under tiden de är med henne och 

tycker det är viktig att vara personlig och uppmärksam. I övrigt jobbar hon inte med vad vi 

kan kalla för fiktiva berättelser eller dylika aktiviteter, utan mer med högläsning.  

För Vanja är det självklart att berättande är ihopkopplat med övrig språkstimulering. Hon 

menar att man måste avsätta tid till detta för att inte tappa nyckeln till språkformulering. Hon 

berättar mycket om hur det till exempel var förr, eller om tomtar, troll och näcken och övrig 

gammal folktro. Hon gör även aktiviteter som går ut på att få eleverna att själva vara delaktiga 

som huvudpersoner i berättelsen, eller aktiviteter som handlar om att gemensamt i klassen 

skapa en berättelse och bidra med en liten bit var, tills berättelsen är klar. Hon berättar för mig 

att hon vid flera tillfällen under åren arbetat med i huvudsak berättande men också skrivande 

och läsning om Gustav Vasa. Detta berättande resulterade i att klasserna ville skriva teater, 

som de sedan framförde inför de andra på skolan.  

Vanja menar också att kunskap i vad kroppsspråket innebär, hör till berättande och 

språkstimulerande aktiviteter.  Ibland gör hon övningar som ”Gäster med gester” för att 

belysa detta. Ytterligare en annan sida av berättandet som hon vill trycka på, är behovet av att 

prata av sig inför någon vuxen på skolan. Där deltar hon i så kallat ”Kill- och tjejsnack och 

Gemensamhetssnack”, där eleverna får tid att uttrycka både glädjeämnen och besvikelser och 

problem. Här övas de också i att prata om händelsen eller känslorna de har utan att för den 

skull tala illa om andra personer, för att lära sig skilja mellan gärning och person. Vanja 

menar att det ska finnas en ömsesidig respekt mellan elever och lärare där man lär sig att 

respektera varandras åsikter och tankar. 

Yvonne tar sig an min fråga med elevfokus, och jobbar mycket med muntlig 

framställning. Hon har aktiviteter som hon kallar för ”Prata på-övningar”, där eleverna får en 
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påhittad rubrik där de ska kunna berätta fritt i ungefär en minut eller mer. Hon kopplar också 

redovisningar i So och engelska till berättande aktiviteter och likaså Klassråd och Elevråd, där 

alla elever ska vara ordförande och klassråd minst en gång per termin. Detta anser hon vara en 

bra övning för alla som är blyga eller har svårt att tala inför grupp. På min direkta fråga om 

hon brukar berätta berättelser för eleverna svarar hon: 

Jo det gör jag. Vi pratar ganska mycket. Och sen har jag ju…ja berättande? Jag har ju högläsning, 
men det kanske inte är samma sak. Men vi har ganska mycket diskussioner när vi har läst högt, där 
vi pratar om en bok. Alltså boksamtal. Och där är det både de och jag som berättar.      

 
Hon jobbar också medvetet med att hjälpa eleverna till att få ett vårdat språk när de berättar 

något och undvika uttryck som ”vadhettädä, typ, och skitsamma”. Yvonne, liksom Vanja, 

betonar också vikten av kroppsspråk och ögonkontakt.  

 

4.1.3 Läsande aktiviteter 

Som redan tidigare beskrivits, anser alla i arbetslaget (mer eller mindre), att läsningen hänger 

samman med skrivutveckling på ett intimt förknippat sätt.  

Karolina anser att en viktig bit med läsningen hänger samman med att stärka självkänslan 

hos eleverna, speciellt de som har lite svårare med detta. Hon använder sig en del av 

högläsning i grupp men tvingar därför ingen att delta eftersom det skulle uppfattas som ett 

stressmoment. De som inte vill delta i detta kan istället läsa enskilt för Karolina om de vill. 

Hon menar också att läsning i grupp eller helklass har en annan poäng för läsförståelsen.  

För sitter de själva och läser enbart så är det inte alltid texten går in. /…/ men sitter de flera kan de 
ju fråga varandra lite efteråt också. Man kan reflektera i hela klassen också, och de som inte riktigt 
har förstått kan få lite input och tänka ”jo det läste jag faktiskt”. Så det gör ju att alla kan reflektera 
över vad de läst. 

 
Hon tycker att läsningen kommer in i alla ämnen och i olika former. Vad gäller den 

skönlitterära delen av läsningen, är den förlagd både till enskild läsning, så kallad 

”Bänkbokstid” och till viss högläsning som jag tidigare nämnt under avsnittet om berättande 

aktiviteter. Där framgår det också att hon inte ser någon skillnad mellan berättande och 

högläsning. Böcker finns det ett stort utbud av på bokbussen som kommer var tredje vecka, 

och även i skolbiblioteket. Karolina anser att det är viktigt att eleverna lånar det som de är 

intresserade av och bryr sig inte så mycket om ifall det även skulle vara tidskrifter om 

specialintressen eller dylikt. ”Bara man får in läsningen. För vissa får man lura in 

läsningen/…/ för att de överhuvudtaget ska öppna boken ” säger hon. Karolina har stor tillit 

till bibliotekspersonalen som följer med i bokbussen och tar hjälp av dem för att finna 

intressant litteratur till eleverna. 
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Vanjas syn på läsande aktiviteter som är språkstimulerande, är som framgick under de 

tidigare avsnitten, att allt måste hänga samman, och därför är hon skeptisk till att just 

läsningen får en överordnad betydelse eller fokus i många sammanhang. Hon menar att allt 

ska stimuleras och fokuseras i lika hög grad så inte det ena för företräde före det andra. Hon 

ser positivt på skönlitterär läsning på alla nivåer och anser inte att det finns något skäl till att 

kategorisera skönlitterära böcker i ”fula” böcker eller fina böcker. Allt sammantaget kan vara 

inkörsporten till en bredare fortsatt läsning.  

Att försöka få dem att låna en bok som de känner är någonting som de verkligen vill läsa. Men det 
kan vara att en del killar lånar de här inplastade biltidningarna och så, men då är huvudsaken att 
man läser. /…/ Det handlar inte så mycket om det här som det var förr, att det var fult att läsa 
Kittyböcker till exempel /…/ för det var ju det man gick igång på då, spänningen i Kittyböckerna. 
Så jag tycker inte det spelar någon roll, huvudsaken är att de läser.  

 

Att få med sig föräldrar på strategier för att befrämja läsningen, ”speciellt de lässvaga”, anser 

Vanja är viktigt, genom att tala med föräldrar om vikten av att läsa för och med barnen 

hemma. Hon ser en stor fördel med Bokbussen och dess personal för att stimulera elevernas 

läsning. Speciella beställda boklådor kring olika författare eller teman ser hon som ett 

privilegium att jobba med och det samarbetet med biblioteket har fungerat bra, anser Vanja. 

Dessutom brukar hon ta med femmorna och sexorna en gång per läsår till kommunens 

huvudbibliotek för rundvandring och samarbete med skolbibliotekarien för att få eleverna att 

känna för miljön och se potentialen i ett bibliotek. Detta gör att de får lättare att hitta och 

känna sig hemma i en miljö som de redan känner till, när de kommer upp till högstadiet, 

menar Vanja. När det gäller högläsningen i klassrummet tror hon mycket av intresset hänger 

på den bok man väljer. Dels för att den inte ska vara för svår och för lång och dels för att den 

inte ska uppfattas som ”mesig eller tråkig… jag skulle nog föredra lite rappare berättelser 

eller noveller, och kanske göra en skrivövning tillsammans med dem,” tycker Vanja. Hon 

visar också på högläsarens ansvar att modulera sitt språk så det eggar till fantasi och inlevelse 

hos eleverna som lyssnar. Detta i sin tur tror hon leder till att de kan försöka härma ”och se att 

det går att styra berättelsen med rösten när man byter karaktär”.  

Susannes arbete går till stor del ut på att fokusera på elever med läs- och/eller 

skrivsvårigheter. Hon ser därför alltid till att börja sitt arbete med varje enskild elev med att 

göra en uppdatering kring vad svårigheterna består i just för tillfället. Hon arbetar med 

skiftande material, men aldrig i elevernas ordinarie arbetsböcker och använder både 

skönlitterära böcker, spel och datorn som hjälpmedel i detta. Urvalet av skönlitterära böcker 

ägnar hon mycket möda och tid åt, för att selektera och få fram lagom utmaningar för varje 

elev. Där tar hon också hjälp av skolbibliotekarien på huvudbiblioteket. Susanne tror att 
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tillväxt av självförtroendet är kopplat till att elever som har lässvårigheter också får känna att 

de är läsare av skönlitterära böcker. 

/…/ lättlästa böcker med stor stil, mycket luft, korta meningar, /../ utan ett hav av bokstäver. Så 
känns det ändå att man faktiskt gör någonting, för att få vända sida är rätt så skönt att få göra. /…/ 
Selma Lagerlöf, och alla stora författare också /…/ finns som lättläst. Det som tas bort i lättlästa, är 
ju alla omskrivningar och så, så en del av det skönlitterära verket kanske går förlorat, men på den 
nivå som mina läsare är så har det ingen betydelse. /…/  Det är mer vad den handlar om, och det är 
upprepningar av ord så man lär sig. Jag tycker det är en jättestor vinst med det.  

 

Susanne upplever att eleverna som hon arbetar extra med, tycker om det och hon kan tydligt 

se en utveckling under de två år hon jobbat på skolan. Hon nämner bland annat en elev som 

efter ett lov fick sin läslust tillbaka efter att fullständigt ha tappat den före lovet. Susanne tror 

att det berodde på en kombination av vila och en avstressad miljö där alla omkringliggande 

krav sattes åt sidan, samt lustfyllda aktiviteter. I sitt arbete med att stimulera läsningen, anser 

Susanne att hon är mycket konstruktiv och ärlig mot eleverna. Hon berättar för dem hur hon 

uppfattar deras framsteg för att de själva ska få syn på sin utveckling och sitt läsande. 

Att de utvecklas i det genom att använda olika strategier för att själva lösa sitt problem med 
läsande, och ju fler strategier de använder desto lättare har de, det blir aha-upplevelser. /…/ Så att 
det inte bara blir mekaniskt som något man måste göra, utan att de faktiskt är tänkande människor.  

 
För Yvonne är läsning det allra viktigaste, eftersom hon anser att ”det är grunden för all 

inlärning”. Hon tecknar ett läskontrakt med eleverna varje läsår där de åtar sig att läsa olika 

antal sidor bedömt efter realistisk förmåga. Till detta får de själva välja skönlitterära böcker, 

både i skolan och i hemmet. Vitsen med att även väva in hemmet är att föräldrarna ska få 

större insyn och påverkan på lässtimuleringen. När eleverna läst ut en bok recenserar och 

tipsar de varandra om bra böcker. Om man inte klarar läskontraktet, får man fortsätta att jobba 

hårdare nästa termin och detta skapar en stimulerande tävlingsanda i klassen, anser Yvonne. 

Yvonne gör liksom Karolina inte någon skillnad mellan högläsning och berättande. Hon 

högläser för eleverna ungefär tre gånger i veckan på svensklektionerna, ”oftare fungerar inte 

schematekniskt”, även om hon hade önskat att det blev oftare. Eleverna tycker mycket om 

detta och frågar ofta om när det blir nästa gång, påpekar Yvonne. Hon ser också en stor 

fördel, med samarbetet med bokbussen och dess personal och utnyttjar deras kunskap och 

service ifråga om att hjälpa elever att hitta bra böcker.  
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4.1.4 Språkutvecklande klassrumsmiljö 

Resultatet av klassrummets betydelse, visade sig vara en definitionsfråga, så jag har här valt 

att dela in ovanstående rubrik under dels en rubrik som går i på den sociala delen i begreppet 

och dels den rent fysiska miljön med vad det kan innebära.  

 

4.1.4.1  Social klassrumsmiljö 

Yvonne känner att hon arbetar aktivt med den sociala miljön genom olika övningar och 

samtalsövningar. Hon nämner skolans ”Kill - och tjejsnack” som en del i medvetenheten i 

arbetslaget, och talar mycket i termer av arbetslag och vi. Hon nämner också gemensamma 

övningar på skolan som ett led i en stimulerande social miljö.  

De har massor av frågor och funderingar kring pubertet men där tar vi också upp hur de ska vara 
mot varandra och fungera som klass, Vi-känslan, att vi ska jobba ihop dem. Ibland har vi 
gemensamma övningar med de andra klasserna på skolan, där det blir en samhörighet även där. Så 
det blir vår skola och inte bara vår klass. Vi försöker väl jobba, men jag känner att jag kanske 
borde jobba ännu mer med värderingsövningar, men det är det jag hinner med.   

 
Susanne menar att den sociala miljön är viktig om man ska våga lämna ut sig och blotta 

sina svaga sidor inför andra klasskamrater. Ibland arbetar hon i grupp med sina elever och då 

blir detta särskilt påtagligt och viktigt. Hon arbetar med turordning och tolerans och tycker sig 

se goda resultat av sina övningar, när eleverna agerar med hjälpsamhet, tolerans och 

generositet gentemot varandra. Detta tycker hon sig se även mot henne själv som lärare, att de 

ser henne som en i gruppen som ska behandlas med respekt.  

Vanja är den som ansvarar för ”Kill- och tjejsnacket” och även det ”Gemensamma 

snacket.” Som jag tidigare tagit upp under Berättande aktiviteter så ser hon detta som en del i 

elevernas utveckling att uttrycka sig och berätta samtidigt som det givetvis är ett stort behov 

av att socialt få dem att fungera på skolan. Hon vill att de ska lära sig att bli tydliga både mot 

varandra och vuxna i sin närhet med att tala om vad de känner och tycker och våga stå för det. 

Hon ser det som sin roll att få alla elever att vilja delta i undervisningen. Vanja anser att det är 

viktigt som pedagog att inte alltid visa för eleverna att man har en dålig dag, utan försöka att 

själv hålla entusiasmen vid liv, eftersom hon tror att det smittar av sig på eleverna. 

Även Karolina arbetar med att få eleverna att våga ta del efter sin förmåga. Hon anser att 

det är viktigt att alltid individanpassa undervisning och krav till de olika individer som finns i 

hennes klassrum.  Hon vill att eleverna ska känna att det är ett öppet klimat på skolan och  

känna sig ”fria att fråga vem som helst” av personalen. 
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4.1.4.2 Fysisk klassrumsmiljö 

Karolina tror att det har stor betydelse för all språkstimulering och språkutveckling att vistas i 

ett klassrum som man trivs i. Hon tror att det för vissa elever kan upplevas som ”input” med 

trevliga saker hängande på väggarna medan andra tycker det blir jobbigt att koncentrera sig 

om det blir för mycket. Hon anpassar därför detta till en medelväg och ”har inte så mycket 

framme vid tavlan, utan kan ha det på väggen bakom”, menar hon. Hon varierar sin 

klassrumsmöblering för att stimulera berättande och samtal genom att till exempel ställa 

bänkarna i en hästsko ibland, i par ibland men även enskilt. I hennes klassrum finns en stor 

tresitssoffa längst bak, som nyttjas av elever som läser tyst eller när ”de berättar om helgen”. 

Hon nämner också vikten av att ha en bra miljö att grupparbeta i, och har därför ett stort bord 

med sex stolar längst bak i klassrummet som används flitigt.  

Vanja trycker på vikten av att skapa stämning till förmån för berättande, skrivande och 

läsning. Hon ger exempel på berättande, i en skolskog i närheten av skolan, som hon tog 

tillvara genom att berätta om troll för elever som går i femman. 

Det var ludna stenar där och vi la oss ner på mossan och tittade upp och på grejer i skogen och så 
kunde man nästan känna att det finns ju saker i skogen som hjälpt människor att fantisera. Och det 
var fantastiskt, så då tänkte jag att det spelar ju egentligen inte så stor roll, huvudsaken är att man 
skapar stämning, så spelar ju miljön inte så stor roll. Men där, där kände jag verkligen att det var 
väsentligt att vi satt där och inte inne.  

 
När det gäller själva möbleringen i klassrummet, så tycker hon att man måste skifta efter 

aktiviteten man gör för tillfället. Vid berättande måste alla kunna se varandras ansiktsuttryck 

och reaktioner, vilket gör att hon föredrar att då sitta i ring. Vid skrivande aktiviteter anser 

hon att många vill vara för sig själva och detta gäller även vid tyst läsning då hon menar att 

”många vill vara ifred med sin läsupplevelse”.  

Susanne arbetar främst i en begränsad fysisk miljö, i ett mindre rum på skolan. Hon har 

två datorer, böcker, dataspel och ordinära spel i sitt rum och dessutom två skrivbord med 

stolar, men anser att den tillåtande atmosfären som hon skapar gör att eleverna inte tänker på 

var de är.  

Yvonne tror att den fysiska klassrumsmiljön är bra på skolan, och hon tillägger att  

Nu vet jag inte om det har någon betydelse av hur de sitter, men placeringen i klassrummet spelar 
väl någon roll. Ibland får de bestämma hur de ska sitta, men har det inte fungerat så bra så styr jag 
väl lite där i och med att jag vet vilka som fungerar bra ihop och så. Det verkar de förstå på något 
sätt, även om det kan bli lite tjafsigt så där ibland. Men de förstår ändå att vissa som ändå är bra 
kompisar kanske inte jobbar så bra ihop. 

 
Hon bollar dessa tankar i arbetslaget och de kommer fram till gemensamma beslut om detta. 
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4.2 Hur tänker pedagogerna kring sin egen lärarprofil i att stimulera 

språkutveckling? 

Jag bad vid intervjutillfällena att de tillfrågade skulle definiera sin egen lärarprofil med fyra 

ord. En del hade svårare än andra att tala om sig själva på det här viset.  

Vanja beskriver sin egen lärarprofil som entusiastisk, både gentemot elever och de övriga 

i arbetslaget; som pådrivande; tydlig mot barnen och arbetslaget; och som tillgänglig eller 

förtroendefull, det sistnämnda speciellt i relation med eleverna. ”Ger de mig ett förtroende så 

vet de att jag kan förvalta det och hantera det riktigt. För det är en tillitssak det där”. Hon tror 

att just hennes lärarprofil bidrar till att eleverna får en skiftande vardag med olika nya 

övningar som ett komplement till vad de andra lärarna i arbetslaget gör. Hennes fokus på 

skrivande aktiviteter gör att hon ser sin mission i att få igång skrivandet - det är där hennes 

pådrivande egenskaper gör sig gällande, anser hon. I hennes lärarprofil ingår inte så mycket 

av petighet eller formkrav, utan mer en känsla av att skapa entusiasm och en glädje till språket 

i stort.  

Karolina talar om sig själv som Anpassningsbar; Glad; Positiv till det mesta och Stabil i 

humöret. Hon menar att hennes roll är att ”leda eleverna på rätt väg istället för att säga det var 

fel -sudda… utan mer kan vi tänka på något annat sätt ”/…/ de kan själva komma på vad som 

är galet”. Även Karolina vill tona ner formkrav och grammatik, till förmån för fantasi och 

kreativitet, även om hon anser att grammatika övningar har sin plats. Hon säger sig själv lägga 

störst vikt vid läsning, men även vid tal och skrift, och betonar sin lärarroll med att 

individanpassa undervisningen.  

Susannes beskrivning av sin lärarprofil är: Tillåtande; Uppmärksam; Tydlig och Ärlig. 

Hon säger ”Vi pratar om allt här. Jag säger inte det där gjorde du jättebra om det inte var det”. 

Hon ser sin lärarroll som skräddarsydd och kompletterande eftersom hon tar sig tid för varje 

elev.  

Detta att lägga in fler variabler. Jag kan öppna upp för fler kanaler/…/ I och med att jag kanske har 
en eller två elever i taget/…/ Och det tror jag är skönt i lärarlaget när vi pratar om det efteråt, så 
kan jag säga att idag har vi jobbat med det här och nästa vecka ska vi jobba med det här, kan du 
förbereda de här eleverna och ta med lite av detta/…/ 

 

”Jag vill skapa trygghet, det är det vi gör här. Att alla ska känna att här skrattar vi inte åt 

varann, här är det tillåtet att tänka och göra fel”, menar Susanne. Hon tror att hennes roll är att 

få eleverna att våga jobba med sitt språk på olika områden, och minska tidspressen. 

Yvonne beskriver sig själv som en traditionell kunskapsförmedlande lärare men som ändå 

jobbar med att ”handleda och uppmuntra till ett elevaktivt och undersökande arbetssätt”. Hon 

ser sig själv också som fostrande och som en förebild, ”så gott det går”.  
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4.3 Hur definierar pedagogerna sina mål med sin undervisning? 

Yvonne menar att hennes mål är långsiktiga och hon känner ett ansvar för att eleverna ska ha 

med sig den kunskap som behövs i högstadiet och för eventuella framtida studier. Hon vill 

också att de ska bli goda samhällsmedborgare. 

Vanjas övergripande mål är att hon vill att eleverna ska få en ”glädje till språket” så att de 

får de verktyg som ska behövas för att arbeta vidare, hela livet med språket. 

Karolinas mål är att hon vill ge självförtroende till eleverna att våga se sitt eget lärande. 

Hon tycker också det är viktigt att eleverna ska nå upp till de grundläggande målen i 

kursplanerna. 

Susanne definierar sina mål med att trycka på orden ”meningsfullt, glädje och 

kommunikation och trygghet”.   

 

4.4 Hur ser pedagogerna på arbetslagets betydelse för att uppnå sina 

språkutvecklande mål? 

Alla i arbetslaget är eniga om att det är av mycket stor vikt med ett välfungerande arbetslag 

för att eleverna ska känna trygghet och motivation för att utvecklas.  

Karolina ser en styrka i arbetslaget för att kunna fråga och få råd kring undervisning och 

elever. ”Då kan man ha fler insynsvinklar”, menar hon.  

Yvonne anser att det är viktigt att de jobbar mot samma mål och att alla lärare på skolan, 

även de som inte har hennes elever känner till lite om varje elevs utvecklingskurva, för att 

skapa tolerans och samsyn. Hon tycker inte att de jobbar så tätt inpå varandra i arbetslaget. 

Hennes roll är att få alla att jobba mot de mål som finns i de lokala kursplanerna, eftersom det 

är hon som har eleverna mest i svenska i år 5 och 6.   

Vanja tror att man måste tänka på språkutveckling som en helhet. Därför ser hon en 

potential i arbetslaget eftersom alla gör på olika sätt.   

Det måste finnas i alla led. Man kan inte bara tänka språkutveckling när man läser svenska, utan i 
SO, eller NO, för där får det inte bara handla om forskning alltså, utan att man berättar om/../ Man 
skriver inte bara punkter och sätter upp på en väggtidning utan berättar. Så att det inte blir det här 

knappa som blir när det handlar om forskning.  
 

Alla intervjupersonerna ser fördelar med att vara olika, tänka olika och arbeta på olika sätt. 

Karolina tycker att det annars ”lätt blir att man fastnar i ett tänk och inte kommer vidare”. 

Flexibilitet och en vilja hos alla att jämka och ge och ta anser hon vara värdefulla egenskaper i 

ett arbetslag som fungerar bra. Hon ser olikheter som en bank att ösa kunskaper ur och 

välkomnar tips och idéer från de andra. Men hon tillägger att olikheterna ändå måste vara på 
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ett sådant sätt att de går att samarbeta med, att alla har en gemensam värdegrund. Hon menar 

också att lärarnas vilja till samarbete speglar av sig till elevernas vilja till samarbete. 

Vanja ser ett olikt arbetslag som en stor vinst rent pedagogiskt, eftersom det då finns 

större möjligheter att alla elever får del av skiftande språkutvecklande metoder och synsätt. 

Hon anser att diskussioner kring elevers lärande lyfts mer konkret om ”alla har olika 

ingångsvinklar”. Hon menar: 

Är toleransnivån hög, eller högt till tak i ett arbetslag så kan man nå fantastiska resultat med 
barnen, och de känner också det. Man har ju nåt gemensamt ändå, att vi tar ett gemensamt ansvar 
men ser dem på olika sätt. För då kan man också ha olika infallsvinklar på hur man ska reda 
ut/…/eller hjälpa nån. Och de kan ju också ha lättare för att ta till sig någon av oss, och då kan det 
kanske vara bättre att just den (läraren) tränar lite mer med den eleven. 

 

Yvonne tycker också det är bra med olikheter, för att ”utnyttja varandras kompetenser”. Hon 

ser arbetslaget som en grupp som kompletterar varandra i brister och olikheter, synsätt och 

kunskaper, men hon anser att man i ett arbetslag ändå måste ha samma elevsyn och på 

skolutveckling i stort för att det ska fungera. Med elevsyn menar hon att lärarna ska värdera 

eleverna för dem de är, och individanpassa sin undervisning.  

Susanne håller med de andra pedagogerna om att det är en styrka i ett heterogent 

arbetslag, ”eftersom det blir tillsammans ett större utbud av olika sätt att förmedla sig på”. 

Hon tillägger dock att ett välfungerande arbetslag måste hålla ihop så ”man inte spretar för 

mycket”, så man inte gör eleverna otrygga, och för att det ska fungera måste det pågå ”en 

ständig dialog”. För henne är det en självklarhet att olikheter ska höras och synas eftersom 

”Vi är ju olika”. 

 

4.5  Sammanfattning över resultatet 

Mitt inledande syfte med det här arbetet var att få reda på hur pedagogerna i ett arbetslag 

tänker och arbetar för att finna strategier och arbetssätt som stimulerar språkutvecklingen för 

elever i år4-6. Mina frågeställningar var därför: 

1. Vad anser pedagogerna är språkutvecklande strategier, arbetssätt och miljöer? 

2. Hur tänker pedagogerna kring sin egen lärarprofil i att stimulera språkutveckling? 

3. Hur definierar pedagogerna sina mål med sin undervisning? 

4. Hur ser de på arbetslagets betydelse för att uppnå sina språkutvecklande mål? 

 

I min problemformulering funderar jag kring hur ett arbetslag av lärare bäst ska kunna 

tillgodose alla elevers olika behov i ett språkutvecklande perspektiv. Är det genom att vara en 

homogen grupp eller en heterogen? Ser man varandras olikheter som en resurs eller som 
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onödig friktion? Genom mitt resultat känner jag att frågorna har blivit besvarade. 

Numreringen i texten följer numrering på frågeställningarna. 

1. Alla de intervjuade anser att språkutveckling ingår mer eller mindre i alla ämnen, och 

att det är viktigt att skapa lust, motivation, och roliga övningar för att åstadkomma detta, men 

de lägger lite mer av sitt engagemang på vissa delar av undervisningen. Susanne arbetar med 

samtalet i fokus för att bygga självförtroende och därigenom skapa tillit till elevens läsning 

och skrivning. Hon vill att eleverna ska känna att hos henne får de tid. Vanja arbetar främst 

med skrivande aktiviteter, där till exempel processkrivning och andra alternativa skrivprojekt 

manar till lust och engagemang. För att skapa lusten till skrivning använder hon sig mycket av 

skönlitteratur och berättande. Karolina använder sig till viss del av läromedel på svenskan, 

men individanpassar innehåll och omfång. Hon jobbar också till viss del med friskrivning 

men mest med läsande aktiviteter både i grupp och enskilt, högläsning och boksamtal.  

Yvonne arbetar också till viss del med friskrivning, men arbetar även en del med läromedel 

där fokus ligger på språkets form. Hon fokuserar mycket på läsning eftersom hon anser att det 

ligger till grund för all inlärning. Hon skriver bland annat ett läskontrakt med eleverna för att 

motivera dem att läsa mycket. 

Alla i arbetslaget tycker att den sociala klassrumsmiljön är viktig för att skapa ett tryggt, 

tolerant klimat i klassen och på skolan. Vanja arbetar med förebyggande övningar och 

”snack” som ska fylla behovet av att prata, reda ut problem och finnas till hands. Yvonne har 

olika samtalsövningar, kroppsspråksövningar och annat som ska bidra till kommunikation och 

tolerans. Susannes arbete genomsyras av tid, engagemang och samtal. Även Karolina arbetar 

med att få alla elever att få känslan av att hon är tillgänglig och skapar ett öppet klimat. När 

det gäller den fysiska miljön anser alla pedagoger att det kan variera beroende av vilken 

aktivitet man iscensätter, men Vanja och Karolina är de som tänker mest på detta och arbetar 

aktivt med hur och när man möblerar. Susanne är låst till sitt speciella arbetsrum, men anser 

att en tillåtande och trygg atmosfär hos henne uppväger ett tråkigt rum. Yvonne släpper ibland 

in eleverna i att bestämma om placering, när hon anser att det är lämpligt, annars diskuterar 

hon med arbetslaget i frågan. 

2 och 3. Informanterna tror att deras lärarroller påverkar elevernas språkutveckling genom 

olikheterna. Susanne är ärlig, och rak och känner sig som ett komplement till de övriga lärarna 

i att hon har tid för en elev åt gången. Hon har som specialpedagog också fler 

inlärningsstrategier för språkutveckling. Yvonne tror att hon är den som ser till att målen i 

kursplaner och styrdokument nås. Hon har eleverna mest i svenska i år 5 och 6 och ser därför 

sitt ansvar att de ska få med sig så mycket de kan till högstadiet ifråga om formen i svenska 
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språket, kunskap i att skriva olika texter etc., men också i att fostra dem till bra 

samhällsmedborgare. Vanja tror hon bidrar med entusiasm, variation och tillgänglighet både 

till arbetslag och elever. Hennes fokus på skrivning i alla former tror hon skapar glädje till 

språket. Karolina är anpassningsbar och flexibel. Lyssnar gärna på råd och ser sig som en glad 

och stabil person. Hennes profil hoppas hon ska ge eleverna självförtroende och 

tankeverksamhet kring eget lärande. 

4. Alla fyra informanter, tycker att ett heterogent arbetslag är ett måste för att de ska 

utvecklas och finna nya strategier för språkutveckling. Även om de inser att de är mycket 

olika som personer och har olika undervisningsstilar så ser de ändå detta som något positivt 

och inte som ett irritationsmoment. De anser att olikheter är ett sätt att ta till vara varandras 

kompetenser för att nå alla elever. De tycker likafullt att man måste ha gemensam värdegrund 

och elevsyn för att få det hela att fungera. Dessutom måste man kunna diskutera och ventilera 

på ett öppet sätt.  
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5 Diskussion  

 
5.1 Diskussion av metod 

Med tanke på den stora utmaning som lärare förväntas anta, när de ska ansvara för att alla 

eleverna får med sig de språkutvecklande verktyg de kan komma att behöva för att fungera på 

ett bra sätt i samhället, frågade jag inledningsvis i den här rapporten om en lärare kan 

tillhandahålla det? Går det att åstadkomma det utan ett arbetslag som har olika lärarstilar, 

lärarprofiler och synsätt på lärande? Eller blir en sådan heterogen grupp, bara till irritation och 

frustration både lärarna och för eleverna? För att få tillfredsställande svar på dessa frågor 

började jag med att undersöka vad de enskilda pedagogerna ansåg, hur de definierade och 

resonerade kring olika språkutvecklande temaområden som var: Skrivning, berättande, 

läsning och slutligen klassrumsmiljö. Utöver dessa temaområden, ställde jag också frågor 

kring hur de såg på sin egen lärarprofil och slutligen hur de såg på sin roll i arbetslaget och 

arbetslagets funktion. Med dessa temaområden och frågor hade jag som avsikt att få reda på 

om de ingick i en homogen grupp eller inte för att slutligen få reda på hur de såg på 

lärarprofilens och arbetslagets betydelse för att nå språkutvecklande mål.  

Att välja metod kändes ganska självklart, efter att jag läst utdrag ur de metodböcker jag 

hänvisat till tidigare. En kvalitativ intervju med frågor som - Hur tänker du om detta tema? 

eller Hur gjorde du när detta hände? Hur tänker du när du väljer litteratur? – är mer 

tillförlitliga än att på ett kortfattat sätt fylla i en enkät med färdigtryckta frågor, där det kan 

vara lätt att inte utveckla sina tankar eller avstå från att svara. På det här sättet blev det inte 

heller några bortfall från undersökningen. Mina informanter fick inte del av frågorna på 

förhand, eftersom min avsikt med det var att få spontana svar. Jag ville inte heller att de skulle 

prata ihop sig över arbetslagets betydelser. Därför valde jag också att genomföra intervjuerna 

individuellt.  

När jag insåg att jag måste banda alla intervjuer kände jag först ett motstånd mot det, 

eftersom jag trodde att det skulle bli svårt att få informanterna att ställa upp eller hämma deras 

svar. Det visade sig inte vara så farligt som jag trodde, även om en av dem först hade ett visst 

motstånd mot att bli inspelad. Efter en stund släppte fokus på bandspelaren och glömdes bort. 

Vad som var mindre bra, var att en del av intervjuerna hade en tendens att dra ut på tiden, så 

bandåtgången blev större än jag hade väntat mig och gjorde att jag var tvungen att byta sida 

på banden och dessutom ta fram extra band som jag tagit med. Jag tror inte detta störde i stort, 
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eftersom det då blev läge för både mig och den intervjuade att dricka vatten, men till en annan 

gång bör man nog ta med band som har längre inspelningstid. 

Det som jag upplever som svårast med valet av kvalitativa semistrukturerade till 

ostrukturerade intervjuer, var att mycket av de svar och tankar jag fick del av flöt i varandra, 

vilket gjorde att min tolkning av informanternas svar och hantering av deras tankar i min 

skrivna text, ibland har gjort att jag haft svårt för att hitta sambanden. Det har varit mycket 

tidskrävande att ändå försöka hålla sig objektiv till materialet i förhållande till det som 

verkligen sades. Min ansats att försöka att hantera materialet professionellt har ändå lyckats, 

och jag känner att mitt syfte med fördjupningen har uppnåtts och mina frågeställningar 

besvarats. Fördjupningen har också fungerat som ett metakognitivt verktyg, och gjort att jag 

också funderat över vad jag själv står i dessa frågor. Det har känts nyttigt att fräscha upp och 

fördjupa sina kunskaper i vad som tidigare berörts under min lärarutbildning, med avseende 

på elevers språkutveckling och arbetslagets funktioner.  

Vad jag är mindre nöjd med är att den tidspress och frustration som blev följden av att 

hantera så mycket material på ett metodiskt sätt, inte gjorde det möjligt att gå iland med mina 

intentioner om en triangulerande12 undersökning. Min intention var från början att även göra 

klassrumsobservationer, och intervjuer med eleverna. Jag var visserligen med på två 

halvdagar och iakttog vissa lektioner och pratade informellt med eleverna, men kände efter ett 

tag in i arbetet att mina anteckningar och reflektioner inte var tillräckligt fullödiga och 

väsentliga för att innefattas i min undersökning. Det hade i så fall krävt en ny observation, 

men till det räckte inte min tid. Dock känner jag att jag nu är mer insatt i ett metodiskt 

arbetssätt och kan tänka mig att göra ett liknande arbete för att belysa det ur fler ingångvinklar 

och utgångspunkter. Jag hade då varit intresserad av att undersöka hur även eleverna ser på 

sin lärares metoder, hur de upplever sin skola, sitt klassrumsklimat och sitt skrivande och 

läsande. Upplever de lärarnas olikheter som något positivt? Upplever de någon tidspress? 

Kanske finns det möjligheter i ett senare skede att ställa frågorna till nya informantgrupper för 

att fördjupa sig ytterligare.        

 

                                                 
12 Med triangulering avses enligt Trost (2005), två eller flera mätmetoder för att få fram tillförlitliga svar. Där 
kan det röra sig om både kvalitativa intervjuer och kvantitativa. 
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5.2 Diskussion av resultat 

Utifrån mina fyra informanters svar, har jag fått en klarare bild av hur pedagoger i ett 

arbetslag tänker för att stimulera fortsatt språkutveckling för elever på mellanstadiet, vilket 

var mitt syfte med den här rapporten. Likväl kan jag inte dra generella slutsatser, eftersom det 

kan vara många parametrar som spelar in över vilket resultat man i slutändan får fram.   

 

5.2.1 Vad anser pedagogerna är språkutvecklande strategier, arbetssätt och miljöer? 

I resultatet av min undersökning framgår det att alla pedagogerna arbetar på olika sätt med 

integrering av språkstimulerande aktiviteter och i olika grad. En av dem arbetar mycket med 

att integrera historia, berättande, teater och framförallt skrivande aktiviteter till olika lustfyllda 

aktiviteter. Detta arbetssätt har exempelvis genererat i att eleverna har fått bearbeta texter, läst 

och hört berättelser och senare fått skriva teater om Gustav Vasa och slutligen framfört sitt 

skådespel. En annan tycker det är viktigt att få igång tänkandet för att stimulera skrivandet, 

med hjälp av att fantasin.  

Flera av pedagogerna sätter samtalet i fokus och jobbar aktivt med att stimulera till 

berättande och andra informella samtalsstunder, eftersom de anser att detta är mycket 

språkutvecklande och även bidrar till ett gott socialt klimat. En av dem kopplar samtalet till 

att höja motivationen eftersom hon arbetar mycket med motiverande arbete i synnerhet med 

de elever som behöver extra stöd i sin språkutveckling. Dessa elever måste bli särskilt 

motiverade genom att få förtydligat vad de ska ha för användning av sitt läsande och 

skrivande, anser hon. Hon arbetar också mycket aktivt med att söka skönlitteratur som 

appellerar till de individuella intressena hos den elev hon arbetar med för stunden, eftersom 

hon tror att det är en av nycklarna till fortsatt intresse för språket. Jag inser att det finns stöd 

för mina informanters tankar i flera av mina referenser.  

Taube (1997) argumenterar för ett integrerande arbetssätt och tar upp självförtroende 

kopplat till motivationshöjande aktiviteter som en del i att bygga elevens tillit till sin egen 

språkutveckling. Även Häggström visar på vikten av att stimulera skrivning och läsning med 

utgångspunkt i elevernas intressen, särskilt för dem som är i extra behov av stöd, för att höja 

motivation och självkänsla då de känner att de kan bli experter inom vissa områden (Bjar m.fl. 

2003)  

Kursplanen i svenska tar upp olika mål för lärare att sträva mot, när de jobbar med 

elevernas språkliga utveckling och nämner bland annat: fantasi, lust och tillämpning av 

skriftliga normer. Där sägs det också att det är genom skrivandet och talet som eleven lär sig 
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att påverka och tänka (Skolverket). I Lpo 94 trycks det på att lärarna bör integrera och 

balansera strategier i de olika ämnena för att få till stånd just lust och nyfikenhet.  

 Dahlin (2002) visar att berättande, högläsning och andra estetiska uttrycksformer har 

betydande effekter för språkstimulering, vilket också visar på sambandets och interaktionens 

viktiga funktioner när vi talar om alla elevers språkutveckling. När Dahlin för sin diskussion 

till förmån för estetiska inslag och det hon benämner ett besjälat lärande13 drar hon inte vad 

jag kan uppfatta, några distinktioner för vilka åldrar detta kan gälla, så vi kan förmoda att 

dessa inslag och ett besjälat lärande verkligen behövs i alla åldrar. Mina tidigare Vfu-

upplevelser och vikariat jag haft under min tid på lärarutbildningen har dock visat att 

berättande, högläsning och estetiska inslag är mer förekommande i de yngre åldrarna och blir 

glesare ju högre upp i grundskolan man kommer. Emellertid visar resultatet att det råder en 

ganska öppen, estetisk och integrerad syn på verksamheten och inställning till språkutveckling 

på informanternas skola, som visserligen förmedlas i olika hög grad av de olika pedagogerna. 

Vi kan läsa i kursplanen i svenska att ”tonåringen har inte upphört att berätta, fantisera” 

(Skolverket), men gör det på olika sätt i förhållande till de yngre eleverna. Resultatet har visat 

på betydelsen av att vara noga i valet av skönlitteratur, för att bibehålla intresset och skapa 

lust och motivation vid högläsning, och det gäller alla elever. En av lärarna poängterar att 

valet av bok vid högläsning, är grundläggande ”för att en 5:a eller 6:a inte ska tycka det blir 

töntigt eller tråkigt”. Alla informanter menar att det är viktigt med högläsning, men vad som 

är förvånande är därför varför en del av dem då använder så lite (definierat av mig) tid till 

denna viktiga aktivitet. De menar att det är vad de hinner utifrån schemat, även om både 

lärare och elever skulle önska att det blev fler gånger under veckan. Högläsningen sker också 

oftast på svensktimmar. Här kommer det in ett pedagogiskt val, menar jag. Tidspressen i hela 

vårt samhälle genomsyrar också arbetet i skolan genom alla de styrdokument och timplaner 

som ska följas, därför måste varje lärare fråga sig ”vad är egentligen svenska?, Vad hör till 

språkutveckling?”. Med tanke på att grundsynen som informanterna säger sig ha är att 

språkutveckling ska stimuleras i alla ämnen, tror jag att en överordnad syn på timplanernas 

betydelse och på tiden i stort kan vara en möjlig förklaring till prioriteringsordningen för 

högläsning i de här fallen. En annan möjlig förklaring kan vara en slags överenskommelse 

eller arbetsfördelning inom arbetslaget, att ta hand om olika delar i undervisningen, vilket 

några kommentarer i resultatet tyder på, men det ska jag vidare diskutera när jag slutligen 

                                                 
13 Med ett besjälat lärande avser Dahlin t ex ansiktsuttryck, gester, tonfall eller dramatisering, berättande och lek. 
Uttryck som handlar om ”att förnimma det själsliga […] att uppleva genom en människas sätt att uttrycka sig att 
det här uttrycket kommer rakt inifrån, från det unikt egna (Dahlin m fl 2002, s. 106f)    
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kommer in på arbetslagets betydelse i den här diskussionen. Skolverkets rapport Skola i 

utveckling – Att upptäcka språket, visar att just tidspress och därtill stress får till följd att 

många lärare i vårt land menar, att sådana viktiga saker som skönlitterär läsning, högläsning 

och reflektion, får stå tillbaka på grund av att tiden inte sägs räcka till. I samma rapport visas 

också att när man tar sig tid till aktiviteter som innebär reflektion och dagboksskrivande så 

blir det inte per automatik goda resultat, om det innebär att aktiviteten blir bedömd eller för 

rutinmässig.  

Kernell menar att interaktion mellan ämnen, även matematik och naturorienterande ämnen 

är viktiga ur språkutvecklande synpunkt (Lendahls m.fl. 1995). I detta sammanhang 

reserverar sig en av lärarna mot s.k. forskningsarbete i tex. SO eller NO som syftar till att bara 

i skriftlig punktform redovisa vad läroböcker säger. Här menar hon att det finns betydligt 

bättre sätt att interagera i dessa ämnen, genom exempelvis friskrivning kring olika fenomen. 

Till stöd för hennes reservation, finner vi tankar hos en av Kernells medförfattare, Mats 

Hemberg, då han uppmanar lärare att försöka nå elevernas inre kartor, så de inte bara skriver 

det som andra har sagt (Lendahls m.fl. 1995, s.33). Å andra sidan finns en annan av 

författarna i litteraturgenomgången som finner avskrivning vara en alldeles ypperlig idé för att 

eleverna ska få övning i sin stavning och sin fortsatta språkutveckling. Den som står för denna 

åsikt är Stadler (1998).  

Jag är böjd att hålla med Hemberg i hans tankegång, vilken betyder att en lärare måste se 

till att skrivandet som försiggår, oavsett i vilket ämne, bör stimulera eleverna att omarbeta läst 

information så det blir deras egen. Det innebär också att läraren hjälper eleven att få syn på 

sitt eget tänkande genom att stimulera till reflektion av stoff de läser. Om man jobbar på detta 

sätt tror jag att det gör att eleven blir motiverad och nyfiken och förmodligen också lär sig att 

bygga meningar, nya ord och utvecklas i att skapa text. Alla människors inre kartor byggs 

ständigt ut och förändras över tid när man kopplar ihop gammalt med nytt och där nya insikter 

och behov uppstår, vilket också måste gälla vår språkutveckling. Jag tycker mitt resultat och 

min litteraturstudie visar att så är fallet.     

Resultatet visar också att alla de intervjuade anser att läsande och skrivande aktiviteter hör 

ihop eftersom det vi hör och ser påverkar hur vi formulerar oss och vårt skrivna ord. Därför 

måste både skrivning och läsning ingå i alla ämnen och i olika former. Inom de olika 

formerna av dessa aktiviteter lämnar informanterna också utrymme för olika typer av 

klassrumsmöbleringar för att stimulera språkets olika sidor för alla individer i klassrummet.  
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5.2.2 Hur tänker pedagogerna kring sin egen lärarprofil i att stimulera 

språkutveckling? 

Mitt resultat visar att pedagogerna tänker och handlar olika, i skiftande pedagogiska val. 

Några av informanterna anser att formkrav är viktigare då man jobbar med svenska än med 

övriga ämnen. Någon annan menar att det visserligen inte ska vara formkrav i den fria 

skrivningen eftersom det inte skulle bidra till att skapa lust. Två av dem är mer 

läromedelsstyrda och mer för formkrav, än de andra två. Malmgren (1996) visar att ett sådant 

ställningstagande ytterst handlar om skilda pedagogiska synsätt. Antingen en funktionalistisk 

syn som förhåller sig lite mer positiv till integrering av svenska i alla ämnen och tillsammans 

med andra, eller, en formalistisk syn där man lägger upp mycket av sin undervisning utifrån 

färdigtryckta läromedel och övningsböcker. Men han varnar för att polarisera den här debatten 

eftersom en lärare sällan är helt för det ena eller andra. Det viktigaste är att man själv är 

medveten om vad man anser och varför och därför balanserar upp så ingen av dessa båda 

riktningar får dominans.   

I kursplanen för svenska finns stöd för tanken på formkraven, eftersom det där står att 

eleverna ska få en språklig säkerhet i tal och skrift och kunna använda grammatik i sitt 

fortsatta skrivande (Skolverket). Denna tanke anammar också Stadler (1998), som menar att 

inlärda stavfel och grammatisk osäkerhet blir svår att bli av med om den inte får formas hela 

tiden, men medger också att det är en svår balansgång att gå för en lärare så man inte kränker 

elevens självförtroende och fortsatta lust. 

Som jag tolkar mitt resultat är det således en viktig avvägningsfråga hur mycket och i 

vilka sammanhang som man jobbar med formen, och även hur man gör det. Är det endast i 

färdigskrivna böcker är det av yttersta vikt att man är samstämmig rent pedagogiskt med den 

författare som skrivit boken, vilket bör föregås av noggranna undersökningar av det material 

man eventuellt ska använda sig av eller avstå från. Detta kan också betyda att man kanske 

kommer fram till att använda sig av flera olika material för olika syften och för olika individer 

i sitt klassrum för att tillgodose så många behov som möjligt. Det krävs därför mer än att 

individanpassa omfånget i läromedlet, för att se till det individuella behovet av 

språkstimulering. Hur man handlar har till stor del att göra med att lära känna sig själv som 

pedagog. Vilka inlärningsteorier anammar jag? Vilken kunskapssyn har jag? Vilka mål vill 

jag följa? 

Litteraturdelen i min rapport visar, att forskare och språkvetare har olika ståndpunkter på 

inlärningsteorier och kunskapssyn vilket blir belyst exempelvis i delen med lässtrategier på 

sidan 12f. Lundberg & Herrlin (2003) menar där att läsutveckling går från de minsta delarna i 
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språket till en helhet, och anser att man därför kan se var en elev befinner sig i sin 

läsutveckling genom att systematiskt kartlägga och arbeta med en del i taget i denna 

utveckling. Stadler (1998), har också detta synsätt på läsinlärning. Mot detta synsätt står bl.a. 

Bjar & Liberg (2003), eftersom de anser att läsningen kommer från helheten till att senare 

omfatta alla delarna. Taube (1998) menar att ömsesidigheten i både läs och skrivutvecklingen 

sker växelvis. Ytterligare en språkforskare, Smith (2000), menar att det behövs olika strategier 

för att fånga in alla elever till fortsatt utveckling. Han anser att det skulle vara förödande för 

språkutvecklingen om man för tidigt skulle kategorisera och kartlägga var en elev befinner sig 

och diagnostisera utefter det, eftersom det skulle få eleven att mista sin självtillit. Dessa 

ställningstaganden bottnar vidare i författarnas inställning till pedagogiska synsätt och vidare i 

den enskilde lärarens pedagogiska ställningstaganden. 

Mitt resultat visar att mina informanter också är olika varandra i sin pedagogiska grundsyn 

och utformning. Förutom sin inställning till formkrav som jag tidigare nämnt, så skiljer några 

av informanterna ut svenskämnet något mer från övriga ämnen medan andra arbetar på ett 

mer integrerande sätt. Olikheterna består också i deras lärarprofiler, där någon menar sig i 

grunden vara traditionell men samtidigt handledande, en annan anser sig vara tillgänglig och 

entusiastisk, en tredje beskriver sin profil som flexibel och anpassningsbar och en fjärde 

menar sig vara ärlig, kompletterande och en person som har tid att lyssna. När jag reflekterar 

över deras lärarprofilsbeskrivningar, känns det som att alla informanter känner sin egen profil 

och står för den, samtidigt som de inser att de inte har en profil som är helt renodlad. När de 

fick frågan under intervjuerna, stannande alla, utan undantag, upp och verkligen funderade 

och ville ge ett så uttömmande svar som möjligt. Att inte följa med i varje ny pedagogisk 

strömning kräver självtillit, stabilitet och trygghet, anser jag. Det är nog så viktigt att stå för 

sin pedagogiska linje och bli respekterad för den.  

Både Stensmo (1997) och Löwenborg & Gíslason (2002) håller med om att renodlade 

roller eller profiler aldrig är bra för en språkutvecklande miljö. Dessutom anser dessa tre 

författare att de flesta lärare kan skifta lärarprofil, vilket ska höra till professionen. De 

sistnämnda säger ”att en god lärare behöver behärska både ett styrande, strukturerande 

ledarskap och ett deltagande, handledande” (s. 20). Men jag undrar om en lärare verkligen 

ensam klarar att balansera sina olika roller med timplaner och läroplaner, så att det går att 

tillgodose alla elever och därtill uppfylla alla sina språkutvecklande mål? För mig känns det 

som en mycket svår uppgift, om man inte kan se arbetslaget som en resurs där man ger och 

tar. Jag återkommer till dessa tankar i slutet av diskussionen.  
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5.2.3 Hur definierar pedagogerna sina mål med sin undervisning? 

Mitt resultat visar också att mina informanter har olika mål med sin undervisning även om de 

också menar sig ha en övergripande gemensam syn på elever och värdegrund. Olikheterna 

består i att en av informanterna menar se långsiktigt på språkutvecklingen, och vill därför ge 

eleverna de verktyg till lärande de behöver under sin tid på mellanstadiet, för att fortsätta sin 

utveckling under hela sitt liv. Hennes primära mål är att de ska få ett rikt språk, som inte bara 

är verbalt. En annan av informanterna definierar sina mål med att poängtera samhällets krav 

på läsande och skrivande och känner därför sitt ansvar att ge eleverna så mycket erfarenhet 

och delaktighet i reella textsammanhang som det bara går innan hon släpper de vidare. I detta 

samhälleliga krav ser hon sig själv som en fostrande förebild. En tredje informant menar att 

hennes mål är att följa de grundläggande kraven i kursplaner och läroplaner, men också att 

bygga upp elevernas självförtroende. En fjärde, anser det viktigaste målet med 

språkutveckling ligger i att eleverna känner meningsfullhet och glädje.  

Jag tycker dessa olikheter i målformuleringar till syvende och sist, egentligen bottnar i 

samma sak – nämligen att eleverna som går på mellanstadiet ska få med sig de verktyg de 

behöver för att vilja och känna motivation för att fortsätta utveckla sitt språk under högstadiet, 

gymnasiet och för en del av dem, vid ett universitet, och för andra av dem, få användning av 

sitt språk i sin vardag eller i sitt arbetsliv på ett eller annat sätt.  

Jag menar att resultatet visar att informanternas mål bara är olika sätt att uppnå samma 

ändamål, det är endast en syn på tid och tidsperspektiv som skiljer. Resultatet har också visat, 

genom alla de utdrag ur kursplanen i svenska som jag har anfört i litteraturgenomgången, att 

det finns stöd för var och en av informanternas målformulering. Den stora frågan är nog 

snarare hur dessa olika mål, lärarprofiler och arbetssätt kan samsas, hur det upplevs av 

eleverna, och vad det kan föra med sig. För att få svar på detta ska jag nu övergå till 

arbetslagets funktion. 

 

5.2.4 Hur ser pedagogerna på arbetslagets betydelse för att uppnå sina 

språkutvecklande mål?  

Resultatet visar att, även om de fyra lärarna som jag intervjuade ser olika och förhåller sig 

olika till inlärning, ser de ingen rivalitet eller motsättning i det. De menar istället att det i sig 

gör att barnen får del av olika sätt och strategier och tillvägagångssätt och tror sig därför i 

arbetslaget fånga upp olika saker där andra brister. En av lärarna menar att det är ett sätt att ta 

till vara varandras kompetenser och kompensera brister. Här tror jag att man kan finna en 

förklaring och ett synsätt för att komma runt den tidspress och stress över känslan att inte 



 43 

hinna med, som jag tidigare i diskussionen berörde. Anser dessa lärare och har tillit till, att 

eleverna ändå får del av till exempel högläsning eller någon annan mer estetisk aktivitet, från 

någon av de andra i arbetslaget, som med sin lärarprofil framhäver dessa inslag i språkarbetet, 

då blir val och prioriteringar mer en fråga om arbetsfördelning. En annan av lärarna menar att 

toleransnivån i arbetslaget måste vara stor för att nå bra resultat med eleverna. Hon anser att 

eleverna mår bra av olikheterna eftersom de kan ta till sig på olika sätt i sitt samspel med de 

olika lärarna. Alltid passar någon stil bättre till någon elev. Alla lärarna reserverar sig dock för 

att det måste finnas en gemensam grundsyn på värderingar och elevsyn. Om detta enhetliga 

resonemang omkring arbetslagets heterogena förträfflighet, råder det dock delade meningar i 

litteraturgenomgången. Å ena sidan står Maltén (1998), som anser att arbetslaget ska sträva 

mot gemensamma mål, likartade arbetssätt och gemensam kunskapssyn, men att det finns 

strategier till lösningar om det skulle uppstå konflikter. Å andra sidan, finns flera röster som 

menar att det heterogena synsättet kring dessa frågor stimulerar utveckling och kreativitet 

(Löwenborg & Gíslason, 2002; Lycken, 1999).  

Om hur dessa olikheter påverkar elever resonerar Bjar & Liberg (2003). 

Människan har en repertoar av sätt att närma sig och gå in i nya kunskapsdomäner och 
aktivitetsformer. Vi människor är också flexibla och kan på olika sätt ingå i olika 
handlingssammanhang. Det är i interaktion med andra som förmågan att uttrycka sig själv och ta 
till sig andras uttryck växer fram (s.26).     

 

Alla de intervjuade tror, precis som Liberg, att eleverna ser deras skilda lärarprofiler som 

något naturligt och bra, eftersom barnen kan förhålla sig olika till olika människor.    

Jag menar att ett heterogent arbetslag måste kräva ett stort mått av tillit och ödmjukhet till 

varandras kunnande i arbetslaget, men detta kräver mer än bara ord, så att alla känner att man 

verkligen tar tillvara på varandras starka sidor och upplever att man ger och tar hela tiden. 

Annars blir det nog lätt så som Lycken befarar, att man tassar på tå för att inte stöta sig med 

varandra och stannar av i utvecklingen (Lycken 1999). Olikheter måste kräva städig dialog 

och ärlighet. Visar man att man har förtroende för varandra i arbetslaget tror jag detta 

avspelas i ett öppet klimat som även eleverna känner av. Förtroendet måste också innebära att 

alla har tilltro till att den tid, som varje enskild lärare avsätter till olika projekt eller aktiviteter, 

är väl avvägd och rätt använd, och har ett pedagogiskt syfte. Detta tror jag i synnerhet är 

viktigt för det arbetslag där det ingår lärare som jobbar något friare med estetiska 

språkutvecklande redskap och har en något mer funktionalistisk syn på lärande till skillnad 

från dem som ser något mer formalistiskt på språkutveckling.  
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Resultatet av min fördjupning visar, att ett välfungerande, reflekterande och diskuterande 

arbetslag måste till för att åstadkomma språkutveckling för alla de skiftande, olika individer 

som finns i ett klassrum. Olikheter i arbetslaget - både lärarprofiler, inlärningsteorier och 

undervisningssätt - bidrar till att skapa variation, lust och att det går att leva upp till de högt 

ställda krav på elevernas språkutveckling som förväntas av en lärare av år 2006. 
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6 Avslutning 

 

I min inledning delade jag med mig av min egen känsla över att ha svårigheter att komma 

igång med ett stort läsande, skrivande och reflekterande arbete, som detta examensarbete 

sannerligen har varit. Varför jag valde att själv stå i fokus i min inledning var för att belysa att 

en lärare kan ha stor nytta av att kunna leva sig in i elevernas vardag, och känna med dem. För 

att nu se tillbaka med ett metakognitivt perspektiv på alla de veckor som arbetet har fortgått, 

så fanns det en viss sanning i mina aningar om vad som stimulerar språket. Jag skrev att jag 

gav mig själv tid till reflektion, samt alternativa estetiska inslag. Just tiden tror jag är en 

springande punkt, eftersom tankar föds under det att man reflekterar. Under detta arbetes 

gång, som också varit fyllt av formkrav tillsammans med innehållsmässiga krav och strukturer 

har också samtalandets roll för språkutveckling blivit än mer uppenbar, i form av samtal med 

handledare och andra, som fungerat som bollplank. De här personerna har olika åsikter om 

min text, tankar och formuleringar, men är ändå goda förespråkare för sin tankegång. I 

samtalandets process föds nya tankar och andra skalas bort eller tar ett varv till. Till syvende 

och sist är det ändå jag som ska stå för min text och redogöra för den. Resultatet av att enbart 

ha läst metodlitteratur, utan samtal och utan estetiska inslag eller reflektion, tror jag inte hade 

resulterat i en äkta, välformulerad och reflekterande fördjupning. I alla fall inte för mig. De 

känslor av tillfredställelse och glädje som infinner sig när man har åstadkommit något som 

man inte riktigt trodde att man från början skulle klara av – Och insikten att vi utvecklas hela 

tiden, även i vuxen ålder, med vårt skrivande – De känslorna ska jag ta med mig under 

kommande år som lärare, vilka jag tror kan komma eleverna tillgodo. Utan att tolka min 

inledande dikt av Fröding, känns det som den nu efter avslutat arbete, kan tillföra ytterligare 

dimensioner kring mitt syfte med min fördjupning. Den tål att läsas och reflekteras över, en 

gång till. 
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Bilaga # 1 (I den autentiska intervjusituationen hade jag ett tema på varje papper för att 

kunna använda pappret som tankekarta.)  

 

Tema 1 - Skrivande aktiviteter; Hur tänker du kring detta? 

I vilka sammanhang? 

Friskrivning? 

Hur? Hur ser arbetet ut för eleverna när de jobbar i sina böcker? 

 

Tema 2 – Berättande aktiviteter; Hur tänker du kring detta? 

I vilka sammanhang? 

Vad berättas? 

Hur/på vilka sätt? 

 

Tema 3 – Läsande aktiviteter; Hur tänker du omkring detta? 

I vilka sammanhang? Enskilt? Högläsning? 

I vilken omfattning? 

Vem väljer litteraturen? Hur görs urvalet? 

 

Tema 4 – Klassrumsmiljö/Lärarstil; Vad tycker/tror du om vikten av detta? 

Verkan? 

Din roll som pedagog? Din lärarstil/Lärarprofil – Beskriv med fyra ord. 

Vad tror du att just din lärarprofil i arbetslaget bidrar till, vad gäller språkutveckling för 

eleverna som går i mellanstadiet?  

 

 

Avslutande frågor: 

1. Definition av målen med undervisning som är språkutvecklande? 

2. Arbetslagets betydelse?  

3. Ser du en styrka i ett homogent arbetslag eller ser du en styrka i olikheter? Hur då? 

4. Fattas något?, Tillägg? 
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Bilaga # 2 

 

Syftet med intervjuerna 

Jag vill med det här arbetet undersöka och förstå hur pedagogerna i ett arbetslag tänker och 

arbetar för att finna strategier och arbetssätt som stimulerar språkutvecklingen för elever i år 

4-6. (Gäller: Tala, skriva och läsa etc.)  

 

• Behandling av uppgifter: Sekretess – avidentifiering: Ex. Intervjuperson, eller 

informant. Ej namn på personer, kommun eller skola.  

• Banden förvaras i min ägo tills de förstörs efter avslutande examinering.  

• Ge en beskrivning av hur man tänker – Inte enbart förklara vad man gör… 

• Upplagt under 4 teman, samt frågor om lärarprofil och arbetslag - samtal kring dessa 

teman. 

• Tidsåtgång max 30-40 minuter.  

 

 
 

 
 

 

 


