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”Det är ju en skola för alla” 

En observations- och intervjustudie om hur lärare kan undervisa språkutvecklande i historia 
för att möta variationen av elevers olikheter 
     Antal sidor: 37 
___________________________________________________________________________ 

Undervisningen i historia ska utformas så att alla elever utvecklar kunskaper. I varje 
elevgrupp finns det samtidigt en variation av elevers olikheter och deras förutsättningar och 
behov skiljer sig åt. Lärare behöver utgå från denna variation för att skapa möjligheter för alla 
elever att lära. Tidigare forskning beskriver att språkutvecklande arbetssätt kan användas för 
att möta elevers olika behov i undervisningen. 

Syftet med studien är därför att undersöka om och i så fall hur lärare i år 4-6 använder sig av 
språkutvecklande arbetssätt i historieundervisningen för att leda och stimulera alla elever. Det 
uppfylls genom att lärares språkutvecklande undervisning och hur den möter variationen av 
elevers olikheter beskrivs. Likaså behandlas lärares upplevelser av att arbeta på det här sättet. 
En kvalitativ metod har valts och i studien har tre historielärare i år 4-6 deltagit. Hos var och 
en av dem har två historielektioner observerats och en intervju hållits. 

I det analyserade materialet framkommer det hur lärarna arbetar språkutvecklande vid läsning 
av text samt hur de genom att utveckla ord- och begreppsförståelse och använda samtal, 
skrivande, bilder och filmer, utvecklar elevernas språk och samtidigt deras historiekunskaper. 
Likaså beskrivs hur de här olika arbetssätten möter variationen av elevers olikheter. Lärarna 
upplever att det finns ett behov av att undervisa språkutvecklande för att nå alla elever och 
uttrycker att de behöver kunskaper för att åstadkomma det. De ser både utmaningar och 
möjligheter med att använda språkutvecklande arbetssätt för att leda och stimulera alla elever 
och menar att det är ett användbart tillvägagångssätt i historieundervisningen som gynnar alla 
elevers lärande. 
___________________________________________________________________________ 

Sökord: språkutvecklande arbetssätt, elevers olikheter, historieundervisning, ledning och 
stimulans 
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ABSTRACT 

__________________________________________________________________________________ 

Charlotta Toftgård 

”It is a school for everyone” 

An observation and interview study on how teachers can teach language-enhancing in history 
to meet students' differences 
     Number of pages: 37 
___________________________________________________________________________ 

The history instruction should be formed in a way that develops knowledge for all students. 
At the same time, there is a variation of students’ differences in every class and their abilities 
and needs vary. Teachers must work on this variation in order to create opportunities to learn 
for all students. In previous research, language-enhancing methods of working are described 
as a way of meeting all students’ different needs during the instruction. 

The purpose of this study is therefore to investigate if and, if so, how teachers in grade 4-6 use 
language-enhancing methods of working in history instruction to guide and stimulate all 
students. This is answered by describing teachers language-enhancing instruction and how it 
meets the variation of students’ differences. Teachers’ experiences of this approach are also 
considered. A qualitative method has been chosen and three history teachers in grade 4-6 have 
participated in the study. For each teacher, two history lessons have been observed and one 
interview has been conducted. 

It is shown in the analysed data how the teachers work language-enhancing while reading 
texts. They also develop students’ language, and simultaneously their knowledge in history, 
through developing understanding of words and expressions and using discussion, writing, 
pictures and movies. How these methods of working meet the variation of students’ 
differences are described as well. The teachers find it necessary to teach language-enhancing 
to reach all students and express that they need knowledge in order to achieve this goal. They 
describe both challenges and opportunities with using language-enhancing methods of 
working to guide and stimulate all students and think that it is a useful approach in history 
instruction that promotes all students’ learning. 
___________________________________________________________________________ 
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1 Inledning 

Hur kan lärare i år 4-6 undervisa språkutvecklande i historia för att möta alla elevers behov? 
Det är av betydelse att den här frågan besvaras för att få mer kunskap om hur 
historieundervisningen kan utformas. I historieämnet ska alla elever få utveckla kunskaper om 
historiska händelser för att på så vis få förståelse för hur vår värld ser ut idag och hur den kan 
förändras (Skolverket, 2017b). I skolan möter lärare en stor variation när det gäller elevers 
olikheter. Det är skolans uppdrag att utgå från dem och skapa möjligheter för alla elever att 
lära, oavsett hur deras behov eller förutsättningar ser ut (SFS 2010:800). Tidigare forskning 
beskriver hur lärare kan arbeta språkutvecklande för att möta elevers behov i undervisningen 
(McClanahan, 2009). Skolverket (2012) säger också att lärare i alla skolans ämnen aktivt ska 
ge eleverna möjlighet att utveckla språket i undervisningen, vilket Hajer och Meestringa 
(2014) beskriver som positivt för alla elevers lärande. 

Utifrån beskrivningen ovan är det av intresse att undersöka om och i så fall hur lärare i år 4-6 
använder sig av språkutvecklande arbetssätt i historieundervisningen för att leda och stimulera 
alla elever, vilket utgör studiens syfte. Det är också intressant att se om 
undervisningsstrategierna liknar dem som beskrivs i den tidigare forskningen eller om lärare 
har andra språkutvecklande arbetssätt. Det finns inte mycket forskning inom historiedidaktik 
för årskurs 4-6 (Johnsson Harrie, 2011), vilket gör att studiens relevans stärks ytterligare 
eftersom mer forskning behövs inom det här området. 

Eftersom historielärare möter hela bredden av elevers olikheter innefattar studien alla elever, 
oavsett förutsättningar och behov. För att uppnå syftet och få en mer heltäckande bild av 
undervisningen har observationer valts att kombineras med intervjuer. Tre lärare har deltagit i 
studien och hos varje lärare har två lektioner observerats och en efterföljande intervju hållits. 
Undersökningen har synliggjort hur lärare arbetar språkutvecklande i historia för att möta 
variationen av elevers olikheter. 
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2 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka om och i så fall hur lärare i år 4-6 använder sig av 
språkutvecklande arbetssätt i historieundervisningen för att leda och stimulera alla elever. 
Syftet vill jag uppfylla genom att besvara följande frågor: 

- Hur undervisar lärare språkutvecklande i historia? 
- På vilka sätt möter de språkutvecklande arbetssätten i historieundervisningen 

variationen av elevers olikheter? 
- Hur beskriver lärare sin upplevelse av att arbeta språkutvecklande i 

historieundervisningen för att leda och stimulera alla elever? 
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3 Bakgrund 

Kapitlet inleds med en beskrivning av vad det innebär att arbeta språkutvecklande (kap. 3.1) 
och hur historieämnet är upplagt i skolan (kap. 3.2). Därefter följer en förklaring av begreppet 
elevers olikheter (kap. 3.3) och skolans arbete för alla elevers lärande beskrivs (kap. 3.4). 
Vidare går kapitlet igenom det relationella och kategoriska perspektivet (kap. 3.5) för att 
sedan avslutas med vad tidigare forskning säger om hur språkutvecklande arbetssätt i historia 
kan bidra till alla elevers lärande (kap. 3.6). 

3.1 Att arbeta språkutvecklande 

I det inledande kapitlet i Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 
(LGR11) förklaras språkets betydelse i undervisningen. Där står det följande: 

Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att 
samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och 
därmed få tilltro till sin språkliga förmåga. (Skolverket, 2017b, s. 9) 

Det här är inte bara något som eleverna ska få möta i svenskämnet, utan lärare i alla skolans 
ämnen ska ge eleverna möjlighet att utvecklas så långt som möjligt i sitt språk. Lärare 
behöver därför aktivt arbeta med både språk och innehåll vid planering och genomförande av 
undervisningen (Skolverket, 2012). 

För att elevernas språk ska utvecklas är alltså en språkinriktad undervisning viktig, vilket 
beskrivs av Hajer och Meestringa (2014). De förklarar begreppet genom att ställa det i 
kontrast till språkundervisning. Språkundervisning handlar om själva språket och sker i 
exempelvis svenska, engelska eller moderna språk. Syftet är att eleverna ska lära sig hur 
språket används i olika former av muntlighet och skriftlighet, till exempel hur man läser och 
skriver olika textgenrer eller hur man diskuterar. I språkundervisningen utvecklar eleverna ett 
metaspråk, i och med att de talar om språket när de lär sig namn på exempelvis ordklasser 
eller textgenrer. En språkinriktad undervisning innebär å andra sidan att lärare använder 
språket som en hjälp för elever att utveckla kunskaper i alla skolans ämnen. Det kan göras 
genom att bland annat fokusera på ämnesrelaterade begrepp, modellera hur olika texttyper 
skrivs, ha aktiviteter där eleverna får interagera, ge eleverna visuellt stöd eller gå igenom hur 
de ska göra för att förstå olika texter. Det är positivt för alla elevers lärande med en 
språkinriktad undervisning eftersom ämnet då bearbetas mer ingående. Lärarna behöver 
arbeta språkutvecklande i alla ämnen, så även i historieämnet. 

Gibbons (2016) talar om att lärare behöver ta hänsyn till två aspekter när en språkutvecklande 
undervisning planeras. Det första är att lärare behöver bedöma hur elevers nuvarande 
språkkunskaper ser ut och vad de behöver lära sig mer om. Det andra handlar om att se vilka 
språkliga krav ett ämne har på elevers förmåga att lyssna, tala, läsa och skriva. Det innebär att 
det språk som eleverna kommer möta i ett arbetsområde behöver packas upp och synliggöras. 
När lärare har kunskap om hur de här två aspekterna ser ut kan undervisningsaktiviteter 
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planeras utifrån dem, i syfte att skapa förutsättningar för eleverna att både lära sig 
ämnesinnehållet och utveckla sitt språk. 

Hajer och Meestringa (2014) menar att det på skolan behövs ett gemensamt synsätt på elevers 
språkutveckling för att eleverna ska kunna utvecklas så långt som möjligt. Förhållningssättet 
innebär att lärare använder elevernas förförståelse i undervisningen, både sådant eleverna har 
lärt sig genom och om olika språk i skolan, men också i deras vardag. Arbetet ska också 
präglas av att elevernas olika bakgrunder uppmuntras genom att eleverna stöttas till att 
vidareutveckla sitt språk och att lärare tror att de kan lyckas. För de elever som har en 
flerspråkig bakgrund innebär arbetet därmed att deras flerspråkighet uppmuntras. Likaså 
behöver lärare i arbetet bidra till att utveckla elevernas kunskaper ett steg i taget genom att 
först göra ett moment gemensamt med eleverna som de sedan kan klara på egen hand. Den 
sista aspekten av det gemensamma synsättet är att lärarna behöver samarbeta för att på bästa 
sätt skapa möjligheter för eleverna att lära sig det språk som används i ämnena. Sammantaget 
behöver alltså språkutvecklande arbetssätt finnas i alla ämnen och lärare behöver ha ett 
gemensamt synsätt på det för att det ska bli framgångsrikt. 

3.2 Historieämnet i skolan 

Undervisningen i historieämnet ska utgå från kursplanen i historia. Där finns syfte, centralt 
innehåll och kunskapskrav för ämnet beskrivet. Ämnet ”ska syfta till att eleverna utvecklar 
såväl kunskaper om historiska sammanhang, som sin historiska bildning och sitt 
historiemedvetande” (Skolverket, 2017b, s. 199). Genom att eleverna ges möjlighet att lära 
sig om historiska sammanhang kan de skapa sig en historisk referensram och förstå hur 
människor i olika tider har utvecklat sina samhällen och kulturer. Eleverna ska även utveckla 
sin historiska bildning och undervisningen bör då utgå från historiskt källmaterial och låta 
eleverna få möta berättelser om personer och platser. Det kan väcka elevers nyfikenhet och 
skapa förståelse för hur vi har fått kunskap om vår historia. Eleverna ska också utveckla sitt 
historiemedvetande, vilket betyder att de ska få lära sig om hur vår historia påverkar hur vi ser 
på dagens samhälle och vår framtid. Det är alltså utifrån det här syftet som läraren ska forma 
en undervisning som gör att alla elevers kunskaper utvecklas (Skolverket, 2017b). 

Det finns även andra faktorer som spelar in på vilket ämnesinnehåll läraren väljer att 
undervisa om i historia, nämligen politiska, kulturella och sociala normer som gäller i 
samhället. Det, tillsammans med elevers och lärares erfarenheter och åsikter, påverkar och gör 
att historieämnet förändras, vilket lärare behöver vara medvetna om. Likaså är det av 
betydelse att lärare har insikt om att historieämnet är med och formar elevernas identitet 
eftersom de utvecklar förståelse för vårt samhälle och vår kultur (Lozic, 2011). Eleverna ska 
även utveckla ett kritiskt förhållningssätt i historieundervisningen, vilket är en förmåga som 
behövs som medborgare i det demokratiska samhället (Larsson, 1998). Precis som lärare 
behöver veta att historieämnet påverkas, behöver de ha kunskap om de här anledningarna till 
varför historieämnet är viktigt för elevernas fortsatta utveckling. Allt detta spelar således in på 
lärares utformning av en undervisning som gynnar alla elevers lärande. 
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3.3 Elevers olikheter 

Elevers förutsättningar att utveckla kunskaper ser olika ut. Elevers olikheter varierar således 
och det finns många olika anledningar till dem. Till exempel kan det finnas en skillnad i deras 
språkliga och kulturella bakgrund, socioemotionella utveckling eller läs- och skrivutveckling 
(Fernell, 2014; Imsen, 2006; Jakobsson & Nilsson, 2011). Likaså kan deras kognitiva 
förmågor vara olika, vilket kan påverka deras arbetsminne, språkliga bearbetningsförmåga 
samt förmåga att tänka abstrakt (Fernell, 2014; Imsen, 2006; Persson, 1997). Andra 
anledningar som påverkar vilket behov den enskilda eleven har kan vara fysiska och 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar så som syn-, hörsel- och rörelsenedsättningar eller 
ADHD och autismspektrumtillstånd (Imsen, 2006; Jakobsson & Nilsson, 2011). 

Det är viktigt hur de som arbetar i skolan väljer att se på variationen av elevers olikheter. 
Lärare har som ansvar att ge eleverna det stöd som de behöver i undervisningen för att 
utvecklas så långt som möjligt och därför är det av betydelse att inte olikheterna uppfattas 
som ett hinder för eleverna att utveckla kunskaper (Jakobsson & Nilsson, 2011). Även om det 
inte står utskrivet utgår läroplanen från ett inkluderande synsätt (Nilholm & Göransson, 
2013). Med ett inkluderande klassrum menas att den sociala och fysiska lärmiljön i skolan 
utformas utifrån elevernas behov och att elevers olikheter ses som något positivt. Det här 
syftar till att skapa acceptans och respekt för alla elever och hjälpa dem att utvecklas så långt 
som möjligt (Jakobsson & Nilsson, 2011; McLeskey, Waldron, Spooner & Algozzine, 2014; 
Wetso, 2007). I den här studien fokuseras alla typer av olika förutsättningar och behov som 
elever kan ha. Därmed täcks hela variationen av elevers olikheter in. 

3.4 Skolans arbete för alla elevers lärande 

Skollagen (SFS 2010:800), läroplanen (Skolverket, 2017b) och Salamancadeklarationen 
(Svenska Unescorådet, 2006) visar tydligt att den svenska grundskolan har i uppgift att skapa 
goda möjligheter för alla elever att lära och utvecklas. Hur elever lär sig skiljer sig åt, vilket 
även deras behov, kunskaper, bakgrund, erfarenheter och språk gör. Det är därmed utifrån de 
här olika förutsättningarna som undervisningen ska anpassas (Skolverket, 2017b). Till det här 
hör begreppet likvärdighet, vilket innebär att utbildningen inte ska vara densamma för alla 
elever utan att undervisningen ska formas utifrån elevernas olika förutsättningar (Skolverket, 
2017b). 

Skolverket (2014a) beskriver att skolan ska ge eleverna ledning och stimulans i 
undervisningen så att deras kunskapsutveckling och personliga utveckling främjas. För att 
ledning och stimulans ska kunna ges behöver undervisningen anpassas utifrån alla de 
olikheter som finns i elevgruppen. Till alla elever räknas både de som riskerar att inte klara 
det lägsta kunskapskravet och de som har nått det lägsta kunskapskravet men som behöver 
mer utmaning för att nå längre. Om man tror att en elev inte kommer nå det lägsta 
kunskapskravet ska organisationen runt eleven ses över för att se hur ledningen och 
stimulansen i undervisningen kan bli bättre för eleven. Hänsyn ska tas till elevens sociala, 
pedagogiska, fysiska och psykiska lärmiljö. Om dessa förändringar inte är tillräckliga ska 
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individinriktade insatser göras i form av extra anpassningar. För extra anpassningar behövs 
inget formellt beslut och de kan göras direkt i undervisningen av lärare. Om alla slags 
relevanta extra anpassningar har prövats och eleven visar sig behöva mer stöd för att kunna nå 
det lägsta kunskapskravet ska eleven få särskilt stöd. Det är mer omfattande och kan ske 
utanför den vanliga undervisningen. Enligt skollagen (SFS 2010:800) ska då ett 
åtgärdsprogram upprättas. Lärare har alltså i uppgift att leda och stimulera alla elever och ge 
stöd till elever i svårigheter, så att de utvecklas så långt som möjligt (Skolverket, 2017b). I 
den här studien fokuseras hur lärare kan leda och stimulera alla elevers lärande i historia. 

3.5 Relationellt och kategoriskt perspektiv 

Det finns olika förhållningssätt till elevers olikheter, vilket kan beskrivas med hjälp av det 
kategoriska och det relationella perspektivet. Om man har ett kategoriskt synsätt anser man att 
anledningen till att elever inte lär sig enbart beror på individen och för att lösa det väljer man 
därför insatser som riktas mot individen. Ett relationellt perspektiv innebär istället att man ser 
att elevens lärande påverkas av flera nivåer samtidigt, nämligen av individ-, grupp-, skol- och 
samhällsnivå. För att skapa möjlighet för eleven att lära sig behöver man alltså lyfta blicken 
och inte bara se vilka insatser man kan sätta in på individnivå, utan även vilka förändringar 
man kan göra på de andra nivåerna. På gruppnivån har både den fysiska och sociala miljön 
betydelse. Det kan till exempel spela roll hur man möblerar och färgsätter klassrummet eller 
hur tryggheten ser ut mellan elever, men också till lärare och annan personal. På skol- och 
samhällsnivå kan det exempelvis handla om vilka möjligheter rektorsbeslut om gruppens 
storlek och läroplanens innehåll skapar för elevens lärande. I det relationella perspektivet 
behöver alltså åtgärder på de olika nivåerna samspela för att eleverna ska kunna få goda 
förutsättningar att lära (Jakobsson & Nilsson, 2011; Möllås, 2009). 

I och med att det kategoriska perspektivet enbart inriktar sig mot individnivån och bedömer 
den utifrån de villkor som skolan har, är perspektivet en kortsiktig lösning eftersom det inte 
bidrar till utvecklingen av skolan och samhället. Det relationella perspektivet innebär å andra 
sidan ett arbete av mer långsiktig karaktär då det förespråkar förändringar på alla nivåer 
samtidigt, vilka därmed kan bli mer varaktiga och gynna fler elevers lärande (Jakobsson & 
Nilsson, 2011). Dessutom anser Skolverket (2014b) att pedagogiska kartläggningar av elevers 
lärande ska göras utifrån de olika nivåerna, vilket styrker att lärare bör ha ett relationellt 
perspektiv. De två perspektiven är viktiga att ha som utgångspunkt för den här studien 
eftersom deras olika tankar kan finnas hos deltagande lärare och påverka hur de förhåller sig 
till sina elevers lärande. Det har i sin tur betydelse för om de väljer att göra förändringar i 
historieundervisningen för att möta elevernas behov eller inte. 
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3.6 Tidigare forskning 

Tidigare forskning visar på olika sätt att arbeta språkutvecklande i historia för att leda och 
stimulera alla elever. En aspekt av det är att arbeta med ämnesord. Lärare lyfter ämnesspråket 
i sin undervisning och går igenom viktiga begrepp så som borgare och adel eller orsak och 
verkan. De ger många förklarande exempel och använder matriser för att kunna göra 
jämförelser (Stolare, 2014). En annan studie presenterar att det är viktigt att lärare använder 
ämnesord och begrepp för att historieinnehållet ska bli tydligt för eleverna och hjälpa dem att 
se ämnesområdet som en helhet. En del lärare i studien gör aktivt det här i sin undervisning, 
medan några inte gör det (Jarhall, 2012). McClanahan (2009) presenterar den så kallade 
nyckelordsstrategin, vilken går ut på att lärare skapar ett kort om ett aktuellt begrepp. 
Begreppet förklaras med hjälp av ett ord som påminner om och liknar begreppet, en definition 
och en bild (se figur 1). 

Läraren skapar kortet själv eller tillsammans med sina elever och det ska finnas synligt i 
klassrummet. Nyckelordsstrategin hjälper eleverna att få ett större ordförråd och ökar deras 
förståelse för de ämnescentrala begreppen. Studien presenterar även en annan strategi som 
elever kan använda för att få reda på ett ords betydelse. I strategin används ett minnesord där 
det till varje bokstav hör en instruktion. Den första instruktionen är att använda 
sammanhanget i texten för att förstå ordet. Om det inte hjälper dem att förstå ordet kan de 
försöka ta fram ordets stam genom att dela upp ordet och ta bort dess affix. De två 
nästföljande stegen är att be om hjälp av någon annan eller att använda lexikon för att få veta 
ordets betydelse. Studien beskriver att strategin gynnar alla elevers lärande (McClanahan, 
2009). 

En annan aspekt av ett språkutvecklande arbetssätt i historia som bidrar till alla elevers 
lärande är att undervisa om lässtrategier. McClanahan (2009) skriver om fem lässtrategier 
som främjar alla elevers förståelse av en text, speciellt de i lässvårigheter. De första 
strategierna är att använda sig av textens ytstruktur och att eleverna jämför texten med 
befintliga kunskaper genom att de i en tabell skriver vad de vet, vad de vill veta och vad de 

Figur 1. Kort med nyckelord. 



8 
 

har lärt sig. De andra strategierna är att ta hjälp av sammanhanget för att förstå ord, att urskilja 
det viktigaste som texten vill förmedla samt att summera texten. Ett annat sätt att undervisa 
om lässtrategier är genom ”gemensamt strategiskt läsande”. Det innebär att eleverna 
inledningsvis bildar sig en uppfattning om vad texten de ska läsa handlar om genom att titta 
på rubriker och bilder samt samtala om textens ämne. Därefter läser de ett stycke i taget och 
försöker förstå svåra ord utifrån sammanhanget. Varje stycke ska sammanfattas i en mening, 
vilka sedan sätts ihop och blir en sammanfattning av texten. Som avslutning ska eleverna 
ställa frågor till varandra om texten. Det här arbetssättet är positivt för alla elevers utveckling 
av kunskaper om ämnet (McClanahan, 2009). 

Den tredje aspekten av språkutvecklande arbetssätt som framkommer i tidigare forskning är 
hur läroböcker används i undervisningen. Hur mycket de används beror på lärarens kunskaper 
och erfarenheter (Nygren, 2009) och ofta är de en utgångspunkt för läraren i valet av vilket 
ämnesinnehåll som ska behandlas (Jarhall, 2012). Samtidigt menar en annan studie att 
läroböcker med ett innehåll som är svårförståeligt inte skapar möjlighet för alla elever att lära 
sig det. Den beskriver också att lärare behöver frångå den individuella läsningen av 
läroboken, till exempel genom att ha parläsning så att eleverna kan stötta varandra, och att 
läraren behöver skapa alternativ till att undervisa utifrån läroboken (Gersten, Baker, Smith-
Johnson, Dimino & Peterson, 2006). Dessa tre aspekter lyfter den tidigare forskningen fram 
om språkutvecklande arbetssätt i historieundervisningen, vilka kan användas för att möta 
variationen av elevers olikheter. 
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4 Metod 

Syftet med studien är att undersöka om och i så fall hur lärare i år 4-6 använder sig av 
språkutvecklande arbetssätt i historieundervisningen för att leda och stimulera alla elever. I 
följande kapitel beskrivs hur studien har utformats för att uppnå syftet. Det inleds med en 
beskrivning av vilket val av metod som har gjorts (kap. 4.1) och hur genomförandet har sett ut 
(kap. 4.2). Därefter presenteras vilket urval som har legat till grund för studien (kap. 4.3) och 
hur materialanalysen har gått till (kap. 4.4). Kapitlet avslutas med att forskningsetiska 
aspekter samt begreppen tillförlitlighet och äkthet gås igenom (kap. 4.5 och 4.6). 

4.1 Val av metod 

För att kunna få en fördjupad bild av en språkutvecklande undervisning som möter alla 
elevers behov har en kvalitativ metod valts framför en kvantitativ, eftersom det då är ord och 
vad som sägs av ett färre antal personer som är i fokus istället för kvantifiering. Med en 
kvalitativ metod kan forskaren utveckla förståelse för den sociala verklighet som studiens 
deltagare befinner sig i (Bryman, 2011). I den här studien har metoderna observation och 
intervju valts. 

Observation som metod används av forskare för att få tillgång till sociala situationer och för 
att kunna skapa sig en bild av hur människor agerar (Tjora, 2012). Vid observation iakttags 
både vad som sägs och vilka beteenden som syns (Bryman, 2011). Den som observerar kan ha 
olika roller vid observation. När man är observatör-som-deltagare är observatören med i 
samma rum som de som observeras och de är medvetna om att observatören är en forskare. 
Forskaren observerar, men deltar knappast i den observerade situationen. För att ytterligare 
förstå rollen kan den jämföras med fullständig observatör. Då är forskaren inte närvarande vid 
observationen och deltagarna är inte medvetna om att de observeras eftersom forskarens roll 
är dold (Gold, 1958). Observatören kan ta del av situationen genom att förslagsvis filma den 
(Tjora, 2012). Deltagarna i min studie vet om min roll som observatör, jag är närvarande vid 
de observerade lektionerna men deltar i princip inte i samtal med deltagarna, förutom vid en 
kort presentation av mig i början av lektionen. Därför har jag valt att ha rollen observatör-
som-deltagare. 

Genom att använda metoden intervju får forskare del av vad människor berättar att de gör 
(Tjora, 2012). I en kvalitativ intervju är flexibilitet viktigt och fokus ligger på den intervjuade 
personens uppfattningar och förståelse av händelser (Bryman, 2011). I den här studien har 
semistrukturerade intervjuer använts. Semistrukturerade intervjuer utgår från några få frågor 
om teman som forskaren vill samtala om. Frågorna kan komma i en annan ordning än vad 
som står i intervjuguiden och följdfrågor som inte finns i intervjuguiden kan ställas till det 
som den intervjuade personen säger (Bryman, 2011). Frågorna ska ha en öppen karaktär för 
att få del av den intervjuade personens tankar och erfarenheter (Kihlström, 2007a). Det är av 
betydelse att inte vara rädd för tystnad under intervjun eftersom den intervjuade personen då 
kan få tid att reflektera och prata klart om den aktuella frågan. Likaså spelar intervjuarens 
kroppsspråk in genom att det visar på intresse eller inte för vad den intervjuade personen 
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säger, vilket påverkar om den intervjuade personen känner sig bekväm i intervjusituationen 
(Trost, 2010). 

Lärare kan veta vilka språkutvecklande arbetssätt de använder i undervisningen, men de kan 
även i undervisningen arbeta språkutvecklande på ett sätt som de inte har planerat och som de 
gör utan att vara medvetna om det. Om enbart intervju används som metod kommer det 
omedvetna inte fram, men genom att observera lektioner kan alla de här arbetssätten 
synliggöras (Fangen, 2005). Intervju behövs som metod för att få förståelse för lärares syn på 
hur de språkutvecklande arbetssätten i historia möter variationen av elevers olikheter. Den här 
frågeställningen är inte möjlig att besvara med hjälp av enbart observation eftersom jag inte 
vet vilka olikheter som finns i elevgruppen. För att bli medveten om det behövs därför 
lärarens perspektiv, vilket fås i intervjun. Det är även av intresse att beskriva lärares 
upplevelse av att arbeta språkutvecklande i historieundervisningen för att leda och stimulera 
alla elever. Även det här är möjligt att få svar på genom att intervjua lärare eftersom forskare 
vid intervjuer får ta del av lärares åsikter (Bryman, 2011). Av de här anledningarna har både 
observation och intervju valts som metod. 

4.2 Genomförande 

Datainsamlingen utgörs av sex observerade historielektioner samt tre semistrukturerade 
intervjuer. Tre lärare har deltagit i studien och hos var och en av dem har två lektioner 
observerats och en intervju hållits. Två lektioner har valts att observeras för att få en tydligare 
bild av hur lärarna kan undervisa språkutvecklande i historia för att möta sina elevers behov. 
Historielektionerna har varit mellan 40-70 minuter långa vardera. En videokamera har använts 
under lektionerna för att spela in vad som har sagts och gjorts. Den har stått längst fram i 
klassrummet och riktats mot tavlan för att minska påverkan på elevernas agerande. 
Videokamera har använts för att få en mer detaljerad datainsamling till analysen samt för att i 
intervjun kunna visa läraren exempel på moment som är intressanta att diskutera i förhållande 
till studiens syfte. På så vis kan lärarna få syn på språkutvecklande arbetssätt i lektionen som 
de inte har varit medvetna om. Under lektionerna har även anteckningar skrivits utifrån ett 
observationsschema (se bilaga 1). Anteckningarna har förts under hela lektionen och de 
handlar om de språkutvecklande moment som finns i lärarnas historieundervisning samt mina 
reflektioner om dem. Observationsschemat innehåller få detaljer och riktlinjer för att på så vis 
bidra till en öppenhet för alla former av språkutvecklande arbetssätt som finns på lektionerna. 
Det här bekräftas av Fangen (2005) som skriver att man ska vara försiktig med för tydliga 
avgränsningar vid observationen eftersom det har betydelse för vad forskaren får syn på. I 
direkt anslutning till lektionen har även ytterligare anteckningar skrivits i 
observationsschemat för att få med fler detaljer och reflektioner. Vidare har texter, frågor, 
arbetsblad och anteckningar på tavlan från lektionen fotograferats för att komplettera 
filminspelningen och anteckningarna. Efter observationerna har utvalda delar av lektionerna 
som är intressanta i förhållande till studiens syfte transkriberats för att kunna användas i 
analysen. 
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Respektive lärare har deltagit i en intervju efter att två lektioner har observerats. Intervjun har 
genomförts i anslutning till den andra observerade lektionen. Varje intervju har pågått i 25-45 
minuter. Intervjun har utgått från de observerade lektionerna och från öppna frågor som är 
utformade i förhållande till studiens syfte. Några förslag på frågor finns utskrivna i 
intervjuguiden (se bilaga 2), men följdfrågor har även ställts i stunden utan att ha förberetts. 
För att få en heltäckande bild och fånga detaljerna i intervjuerna har ljudinspelning gjorts. 
Efter genomförda intervjuer har de utdrag som har varit relevanta utifrån studiens syfte 
transkriberats. 

4.3 Urval 

I kvalitativa studier är det vanligt att ha ett målinriktat urval. Det innebär att deltagare i 
studien väljs ut utifrån det aktuella syftet och frågeställningarna. Därför kan också kriterier för 
urvalet bestämmas för att möjliggöra att aspekter som är viktiga för studien kommer med 
(Bryman, 2011). I den här studien har lärare valts ut utifrån tre kriterier. Det första kriteriet är 
att lärarna ska undervisa i år 4-6 eftersom det är den åldersgruppen min utbildning är inriktad 
mot. Det finns inte heller mycket forskning i historiedidaktik för de åldrarna (Johnsson Harrie, 
2011), vilket gör att det är av intresse att få veta mer om målgruppen. Det andra kriteriet är att 
lärarna ska vara behöriga att undervisa i historia. Det har valts eftersom de har pedagogisk 
kunskap som ger dem bättre förutsättningar att kunna undervisa språkutvecklande i historia. 
Det har på så vis gjort att studiens syfte har kunnat uppfyllas. Syftet har även legat till grund 
för utformningen av det tredje urvalskriteriet, vilket handlar om att lärarna ska arbeta 
språkutvecklande i historieundervisningen. Kriteriet togs med för att språkutvecklande 
arbetssätt är det som jag vill få syn på och därför är det viktigt att lärarna jag möter också har 
det i sin undervisning. För att dessutom få en spridning på skolor när det gäller hur många 
flerspråkiga elever lärarna har i sin klass, har två olika skolor valts ut; den ena skolan har 
många flerspråkiga elever och den andra har ett fåtal. De lärare som har valt att delta i studien 
arbetar på skolor som jag har varit i kontakt med tidigare och som är avståndsmässigt rimliga, 
vilket medför att ett bekvämlighetsurval har gjorts. Det är vanligt att gå tillväga på det här 
viset när observation och intervju används som metod (Bryman, 2011). Nedan följer en tabell 
med en kort beskrivning av de olika lärarna som är med i studien. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Namn Årskurs Elevantal 

Karin År 5 22 elever 

Fredrik År 4 18 elever 

Anita År 4 23 elever 

Tabell 1. Deltagare i studien. 
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Samtliga lärare arbetar på kommunala grundskolor i en mellanstor kommun i södra Sverige 
och har arbetat som lärare i minst tio år. Namnen är fingerade för att inte avslöja vilka de 
deltagande lärarna är. 

4.4 Materialanalys 

En analys av materialet görs under hela arbetsprocessen (Malmqvist, 2007), men efter att alla 
observationer och intervjuer har genomförts och transkriberats har den aktiva analysen av 
materialet påbörjats. Analysen har lagts upp utifrån tre analysmetoder, nämligen kodning, 
kategorisering och begreppsutveckling. I det första steget, kodning, har utdrag ur 
transkriptionerna förenklats genom att skriva så kallade koder intill respektive utdrag. I 
koderna används samma ord och uttryck som i utdragen, men koderna är kortare. De gör det 
lättare att få en överblick av vad utdraget handlar om. I kategoriseringen, som är nästa steg, 
har koderna grupperats i teman som är kopplade till frågeställningarna (Tjora, 2012). För att 
underlätta grupperingen har varje frågeställning fått en egen färg och utifrån det har utdragen 
färgkodats. Kategoriseringen har även skrivits in i en tabell för att ytterligare tydliggöra 
resultaten och kunna skriva in egna reflektioner till de olika kategorierna. I det sista steget, 
begreppsutvecklingen, är temana från kategoriseringen tillsammans med tidigare forskning 
utgångspunkt för att besvara frågan: Vad handlar det här om? (Tjora, 2012). Det här har också 
skrivits in i tabellen. Temana har namngetts med begrepp (Tjora, 2012), vilket utgör rubriker i 
resultatet (se kap. 5). I materialanalysen har det varit av vikt att fånga upp både det som 
stämmer överens och sådant som motsäger vad som framkommit i andra observationer eller 
intervjuer (Malmqvist, 2007). Likheter och skillnader mellan de olika lärarnas undervisning 
och tankar har därmed lyfts fram i analysen. 

4.5 Forskningsetiska aspekter 

Det finns fyra forskningsetiska principer som vetenskapliga studier behöver utgå från. De 
innefattar informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
Informationskravet innebär att deltagarna ska få veta vad studiens syfte är och hur den ska gå 
till. Det handlar också om att informera om att varje person deltar frivilligt och därmed kan 
avsluta deltagandet i studien om de vill (Bryman, 2011; Vetenskapsrådet, 2002). I min studie 
har jag därför utformat ett informationsbrev till deltagande lärare och elevers vårdnadshavare 
(se bilaga 3). I brevet står det vad studien handlar om, hur observation och intervju kommer 
genomföras, till exempel att jag kommer filma och anteckna samt fotografera tavlan och 
arbetsblad. Det informeras även om att filmerna, anteckningarna och bilderna kommer raderas 
efter att studien är klar, att det är frivilligt att delta och att de när som helst kan välja att inte 
längre vara med. Den andra principen rör samtyckeskravet, vilket betyder att varje person 
själv får bestämma om de vill delta i undersökningen eller inte. För de som är yngre än 18 år 
behöver vårdnadshavare godkänna att barnet deltar (Bryman, 2011; Vetenskapsrådet, 2002). 
Bifogat med mitt informationsbrev finns därför en blankett där lärarna och elevernas 
vårdnadshavare får fylla i om de vill eller inte vill delta i studien. 
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Konfidentialitetskravet är den tredje etiska principen. Den innebär att uppgifter om deltagarna 
i studien inte får spridas till någon obehörig och att sådan information måste behandlas 
konfidentiellt (Bryman, 2011; Vetenskapsrådet, 2002). Allt insamlat material i studien har 
därför hanterats på ett sätt så att obehöriga inte ska få tillgång till det. Likaså har deltagarna i 
studien avidentifierats och fått fiktiva namn för att deras identitet inte ska avslöjas. Den sista 
etiska principen är nyttjandekravet, vilket handlar om att information om deltagare enbart får 
användas till forskningen (Bryman, 2011; Vetenskapsrådet, 2002). Det insamlade materialet i 
studien kommer därför inte användas för kommersiellt bruk eller för icke-vetenskapliga 
ändamål. 

4.6 Tillförlitlighet och äkthet 

I kvantitativa studier är det vanligt att använda begreppen validitet och reliabilitet för att se 
hur hög kvalitet studien har. Validitet och reliabilitet innehåller en aspekt av mätning och 
kvantitet, men eftersom kvalitativa studier inte lägger fokus på det fyller begreppen inte 
någon större funktion i den här studien (Bryman, 2011). Istället kan begreppen tillförlitlighet 
och äkthet användas. För att skapa tillförlitlighet ska forskningen utföras enligt de regler som 
gäller för forskning och i arbetet ska det beskrivas hur undersökningen har gått till. Likaså kan 
triangulering användas för att öka tillförlitligheten, vilket betyder att flera metoder används i 
studien (Bryman, 2011; Lincoln & Guba, 1985). För att säkra tillförlitligheten i den här 
studien utgår den från de forskningsetiska principerna. Undersökningens tillvägagångssätt har 
även beskrivits i metodkapitlet och observation i kombination med intervju har valts som 
metod. En studies äkthet grundar sig i om undersökningen på ett rättvist sätt beskriver de 
uppfattningar som finns i den studerade miljön, vilket med andra ord betyder att det insamlade 
empiriska materialet inte ska förvanskas eller förändras av forskaren. Äkthet skapas också om 
studien bidrar till en ökad förståelse hos deltagarna för sin sociala kontext (Bryman, 2011; 
Lincoln & Guba, 1985). Äkthet finns i den här studien eftersom vi i intervjun har samtalat om 
vad som har blivit synligt i observationerna, vilket gör att deltagarnas uppfattningar kan 
beskrivas på ett bättre sätt och deltagarna kan få syn på de omedvetna språkutvecklande 
arbetssätten de har i sin undervisning. Dessutom har relevanta delar av observationerna och 
intervjuerna transkriberats för att säkerställa att det som har sagts och gjorts på 
observationerna och intervjuerna är det material som används i analysen. 
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5 Resultat 

I det här kapitlet presenteras resultatet av det analyserade materialet från observationerna och 
intervjuerna. Det inleds med hur lärarna beskriver begreppet språkutvecklande arbetssätt (kap. 
5.1). Avsnittet innefattas i resultatet för att det kan ha betydelse för hur lärarnas 
språkutvecklande undervisning ser ut. I resultatet presenteras hur lärarna undervisar 
språkutvecklande (kap. 5.2) och på vilka sätt det möter variationen av elevers olikheter (kap. 
5.3), vilket svarar mot den första och andra frågeställningen. Den tredje frågeställningen 
behandlas i det avslutande avsnittet där lärarna beskriver sin upplevelse av att undervisa 
språkutvecklande för att leda och stimulera alla elever (kap. 5.4). 

5.1 Lärarnas beskrivningar av språkutvecklande arbetssätt 

De tre lärarnas beskrivningar av vad språkutvecklande arbetssätt är har både likheter och 
skillnader. Både Karin och Anita talar om att det handlar om att hjälpa eleverna att gå från ett 
vardagsspråk till ett ämnesspråk. Anita lyfter fram att det ibland även kan vara omvänt och att 
man kan behöva gå från ett ämnesspråk till ett vardagsspråk. Karin förklarar ämnesspråk som 
ett nytt språk som eleverna möter i faktatexterna de läser i historia, vilket är svårt för eleverna 
att förstå. Hon fortsätter: ”Och då måste man ju hitta olika sätt att få dem att förstå.” (Karin). 
Karin visar därmed att hon behöver pröva flera språkutvecklande arbetssätt för att elevernas 
kunskaper ska kunna utvecklas. Även för Anita och Fredrik handlar språkutvecklande 
arbetssätt om att eleverna ska kunna förstå texter de möter. Båda lärarna talar om att elever 
därför ska få möjlighet att lära sig ord och begrepp. Anita berättar följande om vad som är 
viktigt för eleverna i undervisningen om ord och begrepp: 

Att vända och vrida på dem [ord och begrepp], hitta lite strategier för hur man kanske kan 
göra, om man kan koppla det till någonting annat. (Anita) 

Genom det här beskriver Anita att ord och begrepp behöver bearbetas på flera sätt i 
undervisningen. När Fredrik talar om ord och begrepp talar han om att eleverna i 
undervisningen behöver få återkomma till dem och att de då lär sig dess innebörd: 

Till exempel som kättare; ”Vad var det för någonting?”. Att vi tar upp de orden flera 
gånger. Dels i texten när vi förklarar, och sen så när vi repeterar. ”Kommer ni ihåg vad 
det var?” (Fredrik) 

Fredrik berättar att han försöker förklara orden och begreppen i sitt sammanhang, i anslutning 
till texten. Han beskriver att han i undervisningen är medveten om och förklarar 
återkommande ämnesord och ord som kan vara svåra för eleverna, men att han även kan få 
frågor från eleverna om andra ord som han inte har tänkt på att de inte förstår. Fredrik menar 
att det här är positivt för elevernas lärande eftersom det gör att elevernas ordförråd utvecklas 
ännu mer. 

För Anita innebär språkutvecklande arbetssätt även att eleverna kan utveckla sitt tänkande 
eftersom det gör att de kan sätta ord på hur de tänker. Genom det kan eleverna även utveckla 
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sin förmåga att resonera. Anita lyfter även fram att det är positivt för eleverna att i 
undervisningen först få göra ett moment muntligt och därefter skriftligt. Hon förklarar att om 
eleverna har fått möta det flera gånger muntligt kan de sedan göra det mer utförligt när de gör 
det skriftligt. För Fredrik handlar språkutvecklande arbetssätt också om den muntliga 
förmågan, men han beskriver istället diskussioner som ett sätt att utveckla elevernas språk. 
Han talar om att det är viktigt att ställa många frågor i undervisningen för att kunna starta en 
diskussion med eleverna. I diskussionen kan de göra jämförelser tillsammans. Fredrik menar 
att eleverna lär sig att se likheter och skillnader genom diskussionerna, vilket han även tycker 
är positivt eftersom det beskrivs i kursplanen i historia att eleverna ska göra det. Lärarnas 
beskrivningar av vad språkutvecklande arbetssätt är innefattar således flera olika områden i 
historieundervisningen. 

5.2 Lärarnas språkutvecklande undervisning i historia 

I det här avsnittet beskrivs hur lärarna undervisar språkutvecklande i historia. Resultatet är till 
största del hämtat från de observerade lektionerna, men vissa delar utgår från vad lärarna har 
berättat i intervjuerna. Det framkommer att lärarnas arbete med textläsning och att samtalen 
som hålls med eleverna delvis ser olika ut. Likaså finns det både likheter och skillnader 
mellan lärarnas undervisning om ord och begrepp samt hur bilder används. Därtill syns olika 
arbetssätt i det analyserade materialet när det gäller undervisningen om att utveckla elevernas 
skriftliga förmåga och hur filmer ses som ett redskap för elevernas språkutveckling. 

5.2.1 Att läsa en text 

Under de observerade historielektionerna arbetar lärarna på olika sätt med att läsa texter för 
att genom det skapa möjlighet för eleverna att utveckla sitt språk. Det skiljer sig åt i vilken 
grad lärarna förbereder sina elever inför läsningen av en text. När en text ska läsas på Fredriks 
lektion börjar eleverna läsa texten direkt utan att de har introducerats till den. I inledningen av 
en av Anitas lektioner får eleverna göra en bildanalys (beskrivs ytterligare under 5.2.4). 
Bilden är till viss del en spegling av texten som de ska läsa senare under lektionen. Hon går 
även igenom ord och begrepp som finns i texten innan de börjar läsa den. Begreppen visas på 
projektorn och Anita frågar om någon elev vet dess betydelse. Elever som räcker upp handen 
får säga vad de tror ordet betyder. Anita använder deras förklaring och beskriver begreppet 
ytterligare. Det finns även bilder på orden och begreppen. Under Fredriks lektion gås 
begreppen istället igenom under läsningen genom att han stannar upp vid ord och frågar vad 
de betyder. När eleverna på Anitas lektion har texten som de ska läsa framför sig frågar Anita 
eleverna vad det är för typ av text. En elev svarar att det är en faktatext. Anita fortsätter ställa 
frågor till eleverna om den här texttypen. Hon frågar hur de kan veta att det är en faktatext 
innan de har läst texten. Med hjälp av hennes frågor kan eleverna berätta att det syns genom 
att det finns underrubriker, bildtexter och att en del ord är kursiverade. Det här sättet att 
undervisa gör att eleverna förbereds på den text som ska läsas och får bättre förutsättningar att 
förstå den. 
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När eleverna ska läsa en text under de observerade lektionerna har samtliga lärare valt att ha 
den synlig för eleverna. Fredriks elever har under den första lektionen texten framför sig i 
läromedlet och under den andra lektionen finns texten som Fredrik går igenom på projektorn. 
Karin beskriver i intervjun att under de lektioner som de arbetar med en text ska texten finnas 
inskannad och vara synlig för eleverna. Anita har kopierat texten och alla elever har den på 
varsitt papper. Hon berättar i intervjun att hon väljer att kopiera texten för att eleverna ska 
kunna stryka över viktiga delar av texten och arbeta med den på det viset. På vilket sätt texten 
finns tillgänglig för eleverna skiljer sig alltså åt. Gemensamt för lärarna är att de väljer att visa 
den för eleverna. 

Under observationerna har det framkommit att det ser olika ut för lärarna hur text bearbetas i 
undervisningen. Både Fredrik och Anita stannar upp i läsningen efter varje stycke och Karin 
berättar i intervjun att hon också brukar göra det när hon läser texter med eleverna. Fredrik 
ställer frågor till eleverna om den lästa texten. Han frågar efter begrepps betydelser och 
kopplar texten till hur samhället ser ut idag. Under Fredriks lektioner blir det ett samtal där 
även eleverna ställer frågor utifrån texten. Efter samtalet får eleverna arbeta med frågor till 
texten. Läraren leder då ett samtal i helklass där de gemensamt kommer fram till vad som ska 
stå på varje fråga och eleverna skriver av det läraren skriver på tavlan. 

Anita arbetar med texten på ett annat sätt. Efter varje läst stycke låter hon eleverna markera i 
texten med överstrykningspenna utifrån olika frågor. Det görs i helklass och vad som ska 
strykas över diskuteras och motiveras av elever och lärare tillsammans. Den första lektionen 
utgår de från frågan Vad är det viktigaste i texten vi har läst? Under nästa lektion används 
istället frågan Hur förändrade kristendomen livet för människorna? Efter att ha strukit över 
texten får eleverna under den andra lektionen även samtala med en klasskompis och svara på 
frågan genom att ta hjälp av vad de har strukit över i texten. Därefter får eleverna en ny text 
att bearbeta på samma sätt, fast denna gång görs det i par. I intervjun beskriver Anita även en 
annan metod för att arbeta med en text. Eleverna får oavslutade meningar som är hämtade ur 
en text som de har gått igenom och deras uppgift är att leta efter meningarna i texten och 
avsluta dem. Anita berättar att man kan tycka att det enbart är att kopiera en text, men att 
hennes syfte med uppgiften är att eleverna får läsa texten flera gånger och öva på att sökläsa. 
Meningarna blir dessutom en sammanfattning av texten som eleverna kan använda för att ta 
till sig texten. Anita berättar att eleverna har fått ställa frågor till varandra om den och att de 
har läst början av meningen för en klasskompis som sen har fyllt i avslutningen. Hon lyfter 
fram att de lär sig mycket om historieinnehållet genom det här och att det är ett sätt att förstå 
den lästa texten och utveckla elevernas språk. 

5.2.2 Samtalet som redskap 

Lärarna anser att muntligt agerande i samtal med andra kan leda till att elevernas språk 
utvecklas. Samtalet ser olika ut under de observerade lektionerna i och med att lärarna har 
utformat undervisningen på olika sätt. Under Fredriks lektioner pågår ett samtal i helklass 
under större delen av lektionen. I samtalet ställer Fredrik frågor om det historiska innehållet 
som de läser om och elever som räcker upp handen svarar på hans frågor. Frågorna handlar 
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om texten de läser, men utifrån texten ställer Fredrik även frågor om hur det ser ut idag. På så 
vis görs jämförelser mellan de historiska händelserna och nutid. De frågor som ställs är till 
övervägande del slutna i och med att det finns ett rätt svar på frågan. Eleverna visar 
engagemang i samtalet genom att de också ställer frågor som Fredrik besvarar. Frågorna 
handlar om det historiska innehållet, men eleverna ställer också frågor om nutid utifrån den 
lästa texten. Även elevers erfarenheter används i samtalet när texten läses. Ett exempel är när 
de samtalar om vad det innebär att kärna smör. Läraren jämför med hur smör tillverkas idag 
och kopplar till elevers erfarenheter när han talar om att man idag tar bort grädden från 
mjölken, men att det inte gjordes då. För att eleverna ska förstå vad det innebär att grädden är 
kvar i mjölken säger han: ”det är nästan som den röda mjölkförpackningen” (Fredrik). Genom 
det här och fler liknande exempel kopplar Fredrik texten till nutid och till elevers erfarenheter 
i samtalet. 

Även Anita gör kopplingar till nutiden och använder elevers erfarenheter under sina lektioner. 
En fråga eleverna får svara på handlar om vad det finns för likheter och skillnader mellan 
dagens skola och skolan på medeltiden. Likaså förklaras begreppet sockenkyrka genom att 
säga namnet på den närmsta närliggande kyrkan, vilken eleverna har varit i och därmed har 
erfarenheter från. Under Anitas lektioner har inte samtalet i helklass lika stort utrymme som 
hos Fredrik. Det förekommer vid flera kortare tillfällen och oftast är det läraren som ställer 
frågorna, men de kan även komma från eleverna. Anita ställer precis som Fredrik slutna 
frågor, men har även flera öppna frågor, vilka inte bara har ett rätt svar och gör att eleverna 
får möjlighet att tänka till. Ett exempel på en öppen fråga handlar om vad vi har för glädje av 
klosterkunskapen idag. Eleverna får under Anitas lektion även samtala i par på olika sätt. Vid 
ett tillfälle berättar de om hur de svarar på den öppna fråga som de har arbetat med när de har 
markerat meningar i den lästa texten. Ett annat moment under lektionen är att de ska resonera 
om olika kategorier, till exempel Gifta sig med Gud. Till sin hjälp har de en ordkedja som 
lyder: kloster-munkar-nunnor-stränga regler. Eleverna får berätta om kategorin med hjälp av 
orden i ordkedjan och utvecklar då ett resonemang om kategorin. De förbereder flera 
kategorier i par och sedan får elever berätta sitt resonemang i helklass. Läraren lottar vem som 
får prata genom att dra glasspinnar med elevernas namn. Under intervjun berättar Anita om 
sin anledning till att arbeta på det här sättet: 

Jag har som målsättning att alla ska säga någonting eller vara igång i ett kortare samtal 
varenda lektion. Jag försöker få alla att våga svara. Det är få som säger pass när de blir 
dragna. De försöker och de får upprepa. (Anita) 

Anita förbereder således eleverna på att tala inför hela klassen genom att de först får göra 
övningen i par. Under hennes lektioner pågår samtalet som utvecklar elevernas språk alltså 
både i helklass och i par. 

Under Karins lektioner pågår samtal i en annan form, nämligen i grupper om sex personer. 
Inför samtalet har alla elever skrivit en egen tolkning av en bild. I samtalet får eleverna berätta 
hur de har tolkat bilden för varandra. De får således höra andra versioner av hur bilden kan 
tolkas, vilket vidgar deras perspektiv. Syftet med samtalet är att de ska välja ut en tolkning att 
läsa upp för övriga klassen. Eleverna får därmed öva på att motivera varför de anser att en 
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viss text ska väljas. I samtalet övar de både på att tala när de argumenterar för texterna, men 
också på att lyssna in de andra elevernas argument och bemöta dem. I intervjun berättar Karin 
även att hon brukar låta eleverna diskutera i par om ord och begrepp de möter i en text som 
kan vara svåra att förstå. Eleverna får samtala om vad orden och begreppen kan betyda och 
sedan lyfts deras tankar in i helklassamtalet, exempelvis genom att de får skriva sina tankar på 
sina egna whiteboard-tavlor och hålla upp. Sammanfattningsvis använder alla lärarna samtalet 
för att utveckla elevernas språk i historieundervisningen, samtidigt som samtalets former och 
hur det används ser olika ut under lärarnas lektioner. 

5.2.3 Att utveckla förståelse för ord och begrepp 

Lärarna beskriver att det är viktigt att eleverna utvecklar en förståelse för ord och begrepp 
som används i historieämnet eftersom de då samtidigt utvecklar sitt språk. I intervjun berättar 
Karin att eleverna möter ord och begrepp i texterna de läser som är nya för dem. Under 
läsning av texten brukar hon därför stanna efter att ha läst en mening eller ett stycke. Hon 
fortsätter: 

"Vad i detta stycket eller meningen betyder att man samlar in skatt?", om man tänker 
fogde eller någonting. Att man tar en beskrivning av ett ord och så får de diskutera det 
sinsemellan och då kanske det är någon som kan. Då lär den andre av klasskamraten. 
(Karin) 

Karin visar här att eleverna får möta förklaringar till ord och begrepp för att kunna förstå vad 
ordet betyder. De får också resonera i samtal med varandra om vilket ord som är lämpligt att 
använda till förklaringen. Under observationerna av Karins lektioner förklarar hon även ord 
som inte är ämnesspecifika. Ett exempel är ordet dialog, vilket Karin förklarar som att det 
ungefär är detsamma som att chatta. Hon frågar om eleverna brukar chatta och får till svar att 
de gör det. Ordet kopplas således till elevernas erfarenheter för att de lättare ska kunna förstå 
det. 

Även Fredrik går under lektionerna igenom ord som inte är ämnesspecifika. Han förklarar till 
exempel vad procent är. Vid läsning av text och vid genomgång av ett historieinnehåll där 
PowerPoint används, samtalar han också med eleverna om ämnesspecifika ord och begrepp 
såsom adeln, borgare och präster. I samtalen knyter han, liksom Karin, an till elevernas 
erfarenheter för att de ska utveckla förståelse för begreppet. Med utgångspunkt i begreppen 
jämför han även historieinnehållet med hur det ser ut i samhället idag för att på så vis 
ytterligare öka elevernas förståelse. Han gör det när han till exempel pratar om bönder och 
frågar om det finns många bönder i vårt samhälle idag. Till begreppen visar han även bilder 
som förklarar begreppen ytterligare. 

Även Anita använder bilder till de begrepp som hon går igenom med eleverna under 
lektionerna. Innan eleverna ska läsa en text har hon valt ut begrepp från texten och de 
samtalar om dess betydelse genom att läraren frågar eleverna vad de betyder. Elever som 
räcker upp handen får svara och sedan tillför läraren ytterligare information om begreppet. I 
slutet av lektionen återkopplar Anita sedan till begreppen. Hon gör det genom att låta eleverna 
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välja ett av begreppen och förklara det. Eleverna väljs ut genom att glasspinnar med elevernas 
namn dras. Anita använder även de ovan beskrivna ordkedjorna (se kap. 5.2.2) för att utveckla 
elevers förståelse för begrepp. I arbetssättet får eleverna lära sig att använda de aktuella 
begreppen och sätta in dem i ett sammanhang. Anita beskriver i intervjun att eleverna får 
resonera med hjälp av begreppen och att det skapar ytterligare förståelse för dem. Anita och 
Karin har fått frågor från eleverna om betydelsen av särskilda ord som lärarna inte har gått 
igenom. När eleverna under en lektion läser en text frågar flera elever Anita vad ordet regent 
betyder. Anita berättar i intervjun att hon inför lektionen har tänkt att de kan förstå det med 
hjälp av sammanhanget i texten, men hon får ändå förklara det för eleverna. De ord och 
begrepp som lärarna arbetar med i historieundervisningen kan alltså vara både sådana som 
lärarna själva har tänkt på i förväg, men också sådana som elever frågar om. Lärarna menar 
att det är viktigt att gå igenom ord och begrepp för att elevernas språk ska utvecklas. 

5.2.4 Bilder som redskap 

Samtliga lärare arbetar med bilder under de observerade lektionerna för att på så vis kunna 
bidra till att utveckla elevernas språk. I inledningen av en lektion får Anitas elever analysera 
en bild som föreställer en målning av ett kloster. Eleverna skriver i en tabell med kolumnerna: 
Vad ser du? Vad händer? Frågor till bilden? I den första kolumnen ska de skriva vad de 
faktiskt ser och vid den andra frågan ska de tolka bilden och skriva vad de tror händer. I den 
sista kolumnen skriver de sina frågor till bilden och vad de behöver få veta mer om för att 
förstå bilden bättre. De får tre minuter på sig för att svara på respektive fråga. Genom att 
skriva det här synliggörs elevernas tankar. Anita har valt att göra den här bildanalysen för att 
introducera lektionens innehåll och vad texten de ska läsa handlar om. Karin har på liknande 
sätt som Anita låtit eleverna arbeta med att göra en bildanalys. De frågor som eleverna 
besvarar (se kap. 5.2.5) skiljer sig till viss del från Anitas bildanalys och det finns ett större 
fokus på att utveckla elevernas skrivande under Karins lektion. Karins syfte med arbetssättet 
är dock, liksom Anitas, att bilden ska introducera ett nytt ämnesområde. I intervjun beskriver 
Karin följande om betydelsen av att använda bilder i undervisningen: 

Alla bilder i historieböckerna eller litteraturen säger ju mycket mer än vad de kanske tror, 
så det är väl det vi har gjort dem medvetna om. Där får man ju fram många ord och 
begrepp som för dem är nya. (Karin) 

Bilderna kan alltså vara ett redskap för att även arbeta med ord och begrepp. Det visade sig 
under Fredrik och Anitas lektioner. Innan läsning av texten använder Anita bilder för att 
förklara begrepp som finns i texten. Vid läsning av texten läser hon även bildtexterna och 
samtalar om bilderna med eleverna. Likaså uppmanar Fredrik eleverna att titta på bilderna i 
texten som de läser och han skapar ett samtal om dem. Vid sina genomgångar har de båda två 
bilder till de begrepp och historiska händelser som är aktuella. De ställer frågor om bilderna 
och får frågor från eleverna om dem. Bilderna hjälper eleverna att förstå vad texten handlar 
om och, liksom Karin beskriver i citatet ovan, kan bilderna därmed vara en hjälp i 
utvecklandet av elevers språk. 
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5.2.5 Skriva för att förstå 

Under de observerade lektionerna framkommer det att Karin och Anita arbetar 
språkutvecklande när det gäller elevernas skriftliga förmåga. Karin gör det genom att använda 
en modell som kallas för Collaborative Writing när de ska arbeta med en bild om det 30-åriga 
kriget. Modellen består av fyra steg, vilka skrivs i en tabell med fyra kolumner. De olika 
kolumnernas rubriker är: Observera och beskriv, Min teori om bilden, Tro och tvivel och 
Frågor och svar. Det första steget går ut på att eleverna skriver vad de ser på bilden. I nästa 
steg får de tolka bilden och skriva sin teori om vad de tror händer i bilden. Därefter byter 
eleverna sin text med en klasskompis. De läser först klasskompisens text och sedan skriver de 
om de anser att teorin stämmer eller inte och motiverar sitt svar. Eleverna ställer även frågor 
till klasskompisens text. Texten skrivs i dialogform, eller som Karin förklarar: ”Tänk att det är 
som en chatt. Du skriver: ”Hej Josef!”.” (Karin). Eleverna får sedan tillbaka sin text för att 
svara på klasskompisens frågor i den sista kolumnen. Efter det väljer de en person eller ett 
djur som de ser i bilden. I den sista kolumnen skriver de vad personen eller djuret kan berätta 
om bilden som eleven själv inte är medveten om. Att eleverna ger kamratrespons till en 
klasskompis text och även får bemöta den feedback de får, gör att deras texter samt deras 
tankar om bilden utvecklas. Karin berättar i intervjun att modellen gör att eleverna får 
utveckla sin förmåga att skriva på ett sätt som klasskompisen förstår. Hon säger även att 
eleverna lär sig av varandra i det här arbetssättet. Likaså berättar hon att Collaborative 
Writing väcker elevernas nyfikenhet på ämnesinnehållet. Detta, och att förbereda eleverna för 
ett nytt arbetsområde, är hennes syfte med att använda modellen den här lektionen. 

Anita har en annan skriftlig aktivitet under sin lektion där eleverna får använda de ord och 
begrepp de arbetar med. Eleverna får skriva en kort förklarande text till en bild som föreställer 
en bonde som ger tionde av sina ägodelar till kyrkan. Innan eleverna börjar skriva förklarar 
Anita att man med hjälp av en förklarande text ska förstå vad bilden handlar om. Eleverna 
skriver en bildtext som är tre eller fyra meningar lång och de som vill får därefter läsa upp 
den. Karins arbetssätt med Collaborative Writing ger eleverna möjlighet att utifrån respons 
bearbeta och utveckla sin text. Den här skrivuppgiften är istället ett sätt för eleverna att lära 
sig att skriva de aktuella orden och begreppen i ett sammanhang, vilket Anita talar om i 
intervjun. Det här arbetssättet möjliggör därför att eleverna kan förstå orden och begreppen 
ytterligare. Det, tillsammans med att de utmärkande dragen för texttypen förklarande text gås 
igenom, gör att det här är ett språkutvecklande arbetssätt. 

5.2.6 Film som redskap 

Både Fredrik och Anita lyfter fram att film är ett redskap som de använder för att utveckla 
elevernas språk. Under lektionerna som har observerats hos Fredrik tittar eleverna på filmen 
Med Ahmed i medeltiden (Hellström, Lundberg & Nygren, 2010). Filmen utspelar sig i nutid, 
men handlar om olika föremål som människorna använde under medeltiden. Eleverna får 
möta tre alternativ till vad föremålet kan ha använts till och i filmen får de ta ställning för 
vilket förslag som de tror stämmer. Fredrik berättar i intervjun att han utformar 
undervisningen på olika sätt beroende på hur filmen är upplagd. Han menar att Med Ahmed i 
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medeltiden inte behöver bearbetas mer efteråt eftersom eleverna får möjlighet att välja ett 
alternativ när de tittar på filmen. Han beskriver även andra sätt som han arbetar med film på. 
Ibland får eleverna anteckna medan de tittar på filmen för att sedan ha det som hjälp när 
läraren efteråt ställer frågor om filmen. Ett annat tillvägagångssätt för att bearbeta filmens 
innehåll är att det istället är han som antecknar det viktiga från filmen för att sedan fråga 
eleverna om det. Likaså Anita berättar i intervjun att hur filmer bearbetas beror på hur 
respektive film är upplagd. Hon beskriver att film är ett ofta återkommande moment i hennes 
undervisning och att hon tar hänsyn till elevernas språkkunskaper och förförståelse i valet av 
film. 

5.3 Hur de språkutvecklande arbetssätten möter variationen av 
elevers olikheter 

I intervjuerna och de observerade historielektionerna syns det att lärarnas språkutvecklande 
arbetssätt möter variationen av elevers olikheter på flera sätt. Anita beskriver i intervjun att en 
undervisning som utvecklar elevernas språk är positivt för både ”de elever som har det 
kämpigt” och ”de elever som har kommit långt” (Anita). Hon berättar att de språkutvecklande 
arbetssätten återkommer och att hon i undervisningen gör återkopplingar till föregående 
lektions innehåll, vilket gör att eleverna känner igen övningarna och innehållet och att elever i 
svårigheter kan klara dem. Hon menar att det gynnar elevernas självkänsla och att det gör att 
de kan lära sig ännu mer. För elever som har kommit långt i sin kunskapsutveckling anser hon 
att frågor som utvecklar och fördjupar samtalet, vilket är ett annat språkutvecklande 
arbetssätt, leder till att de lär sig mer. Hon talar också om att det här kan väcka en nyfikenhet 
hos eleverna som även det bidrar till deras lärande. När det gäller att introducera nya 
språkutvecklande arbetssätt säger Anita så här: 

Jag tycker jag har många moment som de får vara aktiva i sin språkhantering. Men inte 
många, för eleven, nya moment. Utan man smyger in. Vissa saker är igenkänningsfaktor 
på, det liksom flyter på, nåt kan vara lite nytt och då får vi lägga lite mer krut på den… 
den gången. Så att man kan bygga en trygghet i den övningen. (Anita) 

Hon tillägger att ett nytt moment till en början inte alltid blir som hon har planerat, utan att det 
löpande får omarbetas utifrån elevgruppens lärande. Det här visar hur arbetet med en 
språkutvecklande undervisning kan utformas för att skapa trygghet för eleverna och möta 
variationen av elevers olikheter. 

Anita berättar att det finns flera elever som har en språkstörning i hennes elevgrupp. Hon 
väljer därför att ha genomgångar i helklass där det historieinnehåll de behöver utveckla 
kunskaper om berörs. Undervisningen innehåller då berättande och PowerPoint-presentationer 
med bilder används. På så vis får eleverna tillfälle att lyssna samtidigt som de ser vad Anita 
går igenom. I en av de observerade lektionerna använder Anita PowerPoint vid genomgången. 
På den står enbart ord eller korta fraser uppradade under varandra. Det gör det enklare för 
eleverna som har en språkstörning att följa med. En annan form av undervisning där eleverna 
får använda och utveckla sitt språk är rollspel. Anita menar att det är utmanande för en del 
elever som annars visar goda kunskaper i historieämnet och att de hämmas av aktiviteten. För 
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andra elever som är bekväma med att dramatisera är det istället positivt och vid sådana 
aktiviteter kan de eleverna få möjlighet att visa sina kunskaper. Hon anser att alla elever 
behöver utmanas till att delta i ett sådant arbetssätt och att det alltså kan variera vilka elever 
som visar goda historiekunskaper utifrån vilken aktivitet som är aktuell i undervisningen. 

5.3.1 Att läsa en text 

Karin berättar i intervjun att hon väljer att analysera bilden med hjälp av Collaborative 
Writing för att förbereda eleverna på de texter som de ska läsa i det nya arbetsområdet. 
Genom att arbeta på det här sättet får eleverna en förförståelse för ämnesinnehållet som de har 
nytta av när de läser texterna, som de annars inte skulle ha haft. Eftersom det finns elever i 
lässvårigheter i Karins elevgrupp beskriver hon förberedelserna inför läsning av texter i 
historia som ett positivt redskap som främjar de här och övriga elevers lärande. Hon fortsätter 
med att tala om att det är svårt för elever att förstå texter i historia, men att de fyra steg som 
används i Collaborative Writing är en hjälp för eleverna att förstå texten och vad som är 
viktigt i den: 

Om man jobbar på det här sättet flera gånger så förhoppningsvis så automatiseras det hos 
eleverna. Om de ska ta sig an en faktatext utan det här stödet som de har fått idag, då 
kanske de förhoppningsvis tänker lite, alltså att det hjälper dem att hitta vad som är 
viktigt i en text. (Karin) 

Hennes syfte är således att eleverna själva ska kunna förstå vad en text handlar om, även när 
de inte använder sig av modellen i undervisningen. För att det ska vara möjligt behöver 
eleverna därför använda modellen flera gånger. Samtidigt lyfter Karin fram vikten av att 
använda olika metoder vid läsning av en text, med anledning av att elevernas behov är olika 
då de tolkar texterna på olika sätt. 

Fredrik beskriver att han väljer att läsa texter gemensamt med hela elevgruppen eftersom 
eleverna läser olika snabbt. Om de läser själva blir de därför klara vid olika tidpunkter och 
kan inte börja arbeta med nästa moment samtidigt, vilket Fredrik vill. Anita nämner också att 
det är viktigt att läsa texter tillsammans och hänvisar till att alla elever ska förstå den, speciellt 
elever i lässvårigheter eller de elever som har en språkstörning. 

Anita berättar om två sätt att bearbeta och förstå texter de läser. Det ena används under de 
observerade lektionerna och eleverna markerar då med överstrykningspenna vad som är 
viktigast i respektive stycke eller vad som svarar på frågan Hur förändrade kristendomen livet 
för människorna? Hon talar om att det är en metod som kan användas för att förstå texten och 
hon vill därför lära eleverna den. Att elevers behov är olika och att det är möjligt att inte alla 
elever lär sig på det sättet lyfter hon också fram i intervjun, men hon ser ändå att det är 
gynnsamt för eleverna att lära sig en metod som de har möjlighet att använda för att förstå 
texten. Vid läsning av texten följer eleverna med i den och ser då orden framför sig samtidigt 
som läraren läser. Efter att ha strukit över i texten får de dessutom en sammanfattning av den. 
Detta arbetssätt möter variationen av elevernas olikheter, speciellt de i lässvårigheter och de 
som har en språkstörning, då de får hjälp att förstå texten. Det andra tillvägagångssättet vid 
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arbete med texter är att eleverna avslutar meningar som är hämtade från texten. Hon beskriver 
i intervjun att det är en uppgift som alla elever kan arbeta med, oavsett behov. Det är därför en 
anledning till att hon väljer att ha med den i historieundervisningen. Ett annat 
språkutvecklande arbetssätt som möter elevernas olikheter har setts under observationerna. 
När eleverna ska markera i texten görs det först i helklass med hjälp av Anitas ledning. När de 
har läst några stycken tillsammans får eleverna sedan arbeta på samma sätt med ett nytt 
stycke, men denna gång gör de det i par. Efter att ha testat arbetssättet i helklass med Anitas 
hjälp får de alltså pröva att göra det på egen hand. Det finns på så vis en progression där mer 
stöttning ges i början för att eleverna ska bli trygga i arbetssättet, vilket sedan leder till att de 
kan göra det tillsammans med en klasskompis. Det här bidrar därför till att stödja eleverna så 
att deras kunskaper kan utvecklas. 

5.3.2 Samtalet som redskap 

Alla tre lärarna ser samtal som ett språkutvecklande redskap som möter variationen av elevers 
olikheter. Fredrik berättar att han väljer att samtala om texten för att hjälpa alla elever att 
förstå den. I hans klass finns flera elever som har svårt för att förstå en text och att arbeta 
skriftligt med den, bland annat har en av eleverna en språkstörning. Han säger att de eleverna 
behöver samtala med andra för att förstå texten. Han beskriver det på följande sätt: 

Så jag känner, det är ju egentligen en anpassning för några elever som ändå passar hela 
klassen känner jag. Att jag får med mig de som inte är så starka skriftligt utan lär sig 
väldigt mycket på att man lyssnar. (Fredrik) 

Han förklarar att samtalet om texten möjliggör att alla elever i klassen har större förståelse för 
den sen när de ska arbeta med den själva. Det gör att han väljer att lägga upp 
historieundervisningen på det här sättet. Vidare beskriver han att det här möjliggör att de 
elever som inte har svårt att förstå texten och arbeta skriftligt får hjälp med den och att: ”Då 
går det snabbare för dem att jobba skriftligt sen.” (Fredrik). Om de samtal de har i helklass 
berättar han att han engagerar eleverna i diskussioner för att de är duktiga på det och för att de 
uppskattar att samtala. Fredrik använder därmed ett språkutvecklande arbetssätt som eleverna 
behärskar, vilket möter deras olika behov och bidrar till att ytterligare utveckla deras 
historiekunskaper. 

Anita berättar också om hur samtalen gör att variationen av elevers olikheter möts. De samtal 
som hon låter eleverna ha i par i sin undervisning gör att de elever som är i olika slags 
svårigheter kan få stöttning av den andra klasskompisen. I arbetet med ordkedjorna beskriver 
hon att hon låter eleverna förbereda sig i samtal i par: 

Men alla får ju tillfälle att prata och i det här så vågar ju alla prata. Och när de har pratat 
om dem, och jag sen då drar nästa sticka så, eller ställer frågan, så är det inte nytt. (Anita) 

Att eleverna inte möts av någonting som är nytt för dem i samtalet i helklass gör att de elever 
som har svårigheter i att uttrycka sig får hjälp på vägen. Även Karin lyfter fram synsättet att 
eleverna ska få förbereda sig inför en muntlig aktivitet. Under lektionerna har de fått skriva en 
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egen text som de sedan samtalar om i grupper om sex elever. Likaså beskriver Karin i 
intervjun att hon låter eleverna samtala i par om vad ord och begrepp betyder, för att sedan 
lyfta vad eleverna har sagt i helklass. Anita och Karin förbereder således eleverna på att tala 
genom att gå från det mindre sammanhanget till det större. När det istället gäller elever som 
har lätt för att samtala och behöver mer utmaning berättar Anita att hon kan kräva mer av de 
eleverna i de muntliga diskussionerna. Hon gör det genom att ställa fördjupande frågor såsom: 
Kan du jämföra det här med något? Kan du koppla det här till hur samhället ser ut idag? 
Genom det språkutvecklande samtalet kan således variationen av elevers olikheter mötas. 

5.3.3 Att utveckla förståelse för ord och begrepp 

I den språkutvecklande undervisning som syftar till att utveckla elevers förståelse för ord och 
begrepp, beskriver Anita hur elevers olikheter varierar i hennes elevgrupp. Hon säger att det 
är av betydelse för alla elever att ha ett brett ordförråd, men att det skiljer sig åt mellan 
eleverna hur många ord de lär sig i historieämnets olika arbetsområden. En del lär sig alla de 
aktuella orden och andra utvecklar förståelse för en tredjedel av dem. Oavsett hur många ord 
de lär sig, ser Anita att alla elever ändå utökar sitt ordförråd. Hon talar också om att 
utmaningarna ser olika ut för eleverna. För några elever handlar det om att använda ett ord i 
rätt sammanhang och för andra att utveckla sin förklaring av ordet och att ge exempel. Hon 
anser att det är en vinst för alla elever, oavsett olikheter, att utveckla sitt språk när det gäller 
ord och begrepp. 

En annan aspekt som Anita lyfter är att det språkutvecklande arbetssättet där ord och begrepp 
bearbetas, är en särskild hjälp för de elever som har svenska som andraspråk. I hennes 
elevgrupp finns det två elever som har det och Anita märker på dem när de möter ett begrepp 
som de inte förstår. Anita berättar att det är positivt att eleverna uppmärksammar henne på det 
här eftersom hon då kan förklara för de eleverna, men också för alla andra. Hon menar att det 
här språkutvecklande arbetssättet därför gynnar alla elevers lärande. Behoven ser även olika 
ut hos eleverna när de möter ett ord de inte förstår. En del elever kan Anita uppmana till att 
fortsätta läsa texten och att de då kommer förstå ordet. Anita berättar i intervjun att den här 
strategin inte fungerar för alla elever eftersom en del fastnar vid ordet och hindras att ta sig 
vidare i läsningen. Att de frågar om ordets förklaring beskriver Anita därför som en positiv 
strategi som eleverna kan använda för att utveckla förståelse för ordet och texten. Hon visar 
således att hon i sin språkutvecklande undervisning möter variationen av elevers olikheter. 

I Karins beskrivning av sin undervisning där de läser en text och hon efterfrågar ett ord med 
hjälp av dess förklaring, får eleverna diskutera med varandra om vilket det aktuella ordet är. 
Om de istället skulle fått tänka själva kanske de inte skulle kunna hitta ordet, men Karin lyfter 
fram att eleverna kan lära av varandra i det här. Det är ett sätt att möta elevers olika behov. 
Hon berättare vidare att i undervisningsstrategin där eleverna skriver ett ord på sin 
whiteboard-tavla, kan det finnas några elever som inte har skrivit någonting. Karin uppmanar 
då eleverna att titta på de andra elevernas whiteboard-tavlor och säger: 
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Det är ju inte hela världen om man tittar på varandra, man lär sig av det också. Det ligger 
lite i det att det är fult att titta på nån annan, men det gör väl inget. Du lär ju dig till slut. 
(Karin) 

Här talar Karin om att det kan ses som fusk att titta på klasskompisarnas svar, men hon 
beskriver att i det här fallet är det bara en hjälp för elever som annars inte skulle kunna svara. 
Hon menar att eleverna lär sig av det här också och att valet att göra på det här sättet i den 
språkutvecklande undervisningen därför möter variationen av elevers olikheter. 

5.3.4 Bilder som redskap 

Karin beskriver att hon väljer att använda bilder i undervisningen för att möta elevernas olika 
behov. I hennes elevgrupp finns det många elever som är i läs- och skrivsvårigheter. Hon 
förklarar: 

Men det hjälper ju även de som har det svårt med både läs- och skrivsvårigheter, så 
hjälper ju bilderna dem väldigt mycket. Då kan de få ut väldigt mycket därifrån. (Karin) 

Bilderna blir ett visuellt stöd för eleverna och gör att de kan utveckla kunskaper med hjälp av 
dem. Även Anita berättar att hon brukar arbeta med bilder i undervisningen. Eleverna får 
diskutera om ett ämne utifrån bilderna, vilket hjälper de elever som har en språkstörning i 
hennes elevgrupp. I de observerade lektionerna hos Anita och Karin får eleverna analysera en 
bild. Båda tillvägagångssätten utgår från elevernas perspektiv och tankar. De får använda sina 
nuvarande kunskaper och arbeta med bilden utifrån det. Det gör att alla elever kan genomföra 
uppgiften, eftersom den kan göras på alla de nivåer som eleverna befinner sig på. Det gör att 
det här arbetssättet gynnar deras lärande. Båda lärarna ser alltså bilder som ett redskap som 
möter variationen av elevers olikheter. 

5.3.5 Skriva för att förstå 

Alla lärarna beskriver hur de kan undervisa för att utveckla elevernas skriftliga förmåga och 
samtidigt möta elevernas olika behov. Under Anitas lektion får eleverna skriva en förklarande 
text till en bild. I intervjun framkommer det att Anita anser att det är en uppgift som utmanar 
alla elever eftersom de har möjlighet att skriva den utifrån sin egen nivå. Vissa elever kan 
skriva någon enstaka mening, medan andra kan skriva mer och utveckla sin text. Det här 
möjliggörs av att frågeställningen till uppgiften är öppen och gör att de får använda sina 
tankar om bilden. När Anita talar om de elever som behöver mer utmaning i andra moment i 
historieundervisningen säger hon att de kan utveckla sina texter mer: 

Kan jag koppla det till någonting annat? Kan jag dra en parallell? Kan jag jämföra med 
nåt? Kan jag koppla till idag? Är det nåt vi ser en utveckling i, en skillnad? Man försöker 
vidga det lite granna så att de kopplar till egna erfarenheter, till omvärlden. Det är ju ett 
ganska stort steg när man tar in det spontant och att man kanske också använder mer 
ämnesspecifika ord och begrepp i sin text. Genom att göra den lite mer professionell än 
bara vardagsspråket. (Anita) 
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Hon menar alltså att hon kan utmana elever som har kommit långt i sin kunskapsutveckling 
och uppmana dem att fördjupa sina texter. För att utveckla deras och de andra elevernas 
lärande får eleverna även se konkreta exempel på hur andra elever har skrivit texter. Ibland får 
de en färdig inledning till en text som de ska fortsätta på. Vid andra tillfällen får eleverna 
begrepp som till exempel därför att och på grund av som hjälper dem att veta hur de kan 
uttrycka sig för att utveckla resonemanget i texten. Det här är ett sätt att stötta alla elevers 
lärande. Vidare talar Anita om att kamratrespons hjälper eleverna att utveckla sina texter. Hon 
menar att det dock inte alltid är alla elever som kan tillgodogöra sig det och vid vissa tillfällen 
istället behöver få responsen av läraren. Det här är ytterligare ett tillvägagångssätt som hon 
väljer att göra för att möta alla elevers behov. 

När Fredrik talar om hur historieundervisningen kan möta de elever som behöver mer 
utmaning framkommer det att även han uppmanar eleverna att fördjupa sina texter. Han 
beskriver språkutvecklande arbetssätt som positivt för de här eleverna: 

Men jag tror att man jobbar språkutvecklande med dem, tror jag bara de får hjälp av ändå. 
Jag tror att det kan hjälpa dem även om de sen kan, då kan de nå ännu längre tror jag än 
vad de hade gjort utan det. (Fredrik) 

Han väljer därför att undervisa språkutvecklande, eftersom det gynnar även de elever som 
behöver mer utmaning. Likaså låter han eleverna göra skriftliga moment i undervisningen för 
att möta alla elevers olika behov. Han menar att det finns en del elever som inte vill tala i 
helklass för att de inte vill uttrycka sig muntligt och att det därför är positivt att ha skriftliga 
arbetssätt i undervisningen. Det gör att även de eleverna kan visa och utveckla sina 
kunskaper. Han ser därmed att han behöver ge eleverna möjlighet att ibland uttrycka sig 
muntligt och vid andra tillfällen skriftligt, för att variationen av elevers olikheter ska mötas. 

Den skrivmodell som Karin följer i undervisningen, Collaborative Writing, ser hon som en 
hjälp för de elever som behöver utmanas i undervisningen. Hon beskriver att de kan utgå från 
sina kunskaper och skriva mer i sina texter. Således resonerar alla tre lärare om att det här är 
en möjlighet för elever som behöver mer utmaning att utveckla kunskaper och sin 
skrivförmåga ännu mer. Collaborative Writing är även användbar för andra elever eftersom de 
utgår från sina tankar om bilden och stegvis utmanas att utveckla dem. De får därmed hjälp att 
utveckla sin text och att i slutet kunna ta personernas eller djurens perspektiv i texten. Det kan 
vara svårt för eleverna att göra det om de inte förbereds genom de tre första stegen i modellen. 
Det här är därför ett arbetssätt som möter variationen av elevers olikheter. Karin berättar även 
att hon väljer att låta alla elever skriva texten på dator eftersom hon vet att det i elevgruppen 
finns svårigheter att skriva för hand. För enstaka elever uppstår det problem under lektionen 
med att starta datorn. Karin löser situationen genom att göra det åt dem och även skapa en 
tabell som de ska skriva i. Det här visar att läraren i användandet av det språkutvecklande 
arbetssättet möter variationen av elevers olikheter. Hon gör det både genom att planera i 
förväg hur hon ska göra, men också genom att lösa problem som uppkommer under pågående 
lektion. 
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5.3.6 Film som redskap 

Både Fredrik och Anita beskriver att film är ett språkutvecklande arbetssätt som möter 
variationen av elevers olikheter. Fredrik menar att film är positivt för alla elevers lärande: 

Film är oftast någonting som fångar alla så, så att de verkligen är med. Då tror jag att de 
lär sig fast de inte tänker på det, faktiskt. Liksom att, det här är kul och det här är ändå 
medeltiden utan att det är på ett tråkigt sätt. Så jag brukar faktiskt använda ganska mycket 
film. (Fredrik) 

Fredrik talar alltså om att film kan användas i undervisningen för att elever ska lära sig ett 
historieinnehåll och samtidigt utveckla sitt språk, utan att de är medvetna om det. Även Anita 
anser att film fängslar de flesta elever och utvecklar kunskaper i historia. Hon berättar att det 
är speciellt positivt för de elever som har en språkstörning och för elever i lässvårigheter 
eftersom de i filmen får visuellt stöd och kan lyssna till filmens innehåll. Hon menar att deras 
förmåga att lyssna kan utvecklas genom det här. Därför brukar hon ofta, liksom Fredrik, 
använda film i sin undervisning. 

5.4 Lärarnas upplevelser av att undervisa språkutvecklande för att 
leda och stimulera alla elever 

I intervjuerna framkommer det hur lärarna upplever att det är att undervisa språkutvecklande 
för att leda och stimulera alla sina elever. De talar om att de ser ett behov av att ha en 
språkutvecklande undervisning och även att de själva behöver olika typer av kunskaper för att 
kunna undervisa på ett sätt som leder och stimulerar alla elever. Likaså lyfter de fram 
utmaningar och möjligheter som de ser med de här arbetssätten. Beskrivningarna av deras 
upplevelser presenteras i de tre följande avsnitten. 

5.4.1 Behovet av en språkutvecklande undervisning 

Gemensamt för lärarna är att de anser att det är en nödvändighet att ha språkutvecklande 
arbetssätt i historieundervisningen. Karin beskriver det på följande sätt: 

Hoppar man över det så blir det ju jättesvårt för eleverna att förstå texterna, så är det ju 
bara. (Karin) 

Hon menar att språkutvecklande arbetssätt gör att texter blir tydliga för eleverna och att de 
därför kan förstå dem. Vidare anser hon att just texter i historieämnet är svåra och att det 
därför är viktigt att arbeta språkutvecklande så att eleverna får goda möjligheter att förstå 
dem. Fredrik talar också om att eleverna behöver utveckla sitt språk i historieämnet för att de 
ska förstå vad ord och begrepp betyder och kunna utveckla historiekunskaper. I intervjun med 
honom berättar han att det ofta förekommer ord och begrepp i historieundervisningen som 
eleverna inte kan. Han fortsätter: 
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Man måste nästan göra det för att få dem med sig, för annars så, de fattar inte vad man 
pratar om, om det nu är massa ord som de inte förstår. Så att det... det är man nog nästan 
tvungen till. (Fredrik) 

Därför ser han att språkutvecklande arbetssätt behövs i undervisningen i historia. Anita talar 
också om behovet av språkutvecklande arbetssätt eftersom det gör att alla elever kan utveckla 
kunskaper i historia och att en likvärdighet då skapas i undervisningen. Hon berättar att elever 
inte kan fördjupa sig i en text om de inte får bearbeta den först. De behöver lärarens 
undervisning om hur de ska gå tillväga och hur de ska resonera om öppna frågor utifrån 
texten. För att kunna göra det menar hon att eleverna behöver möta den här språkutvecklande 
undervisningen många gånger. 

5.4.2 Lärarnas behov av kunskaper 

En annan aspekt av lärarnas upplevelse av en språkutvecklande undervisning är att de 
uttrycker att de behöver kunskaper för att kunna genomföra en sådan undervisning. Karin 
berättar att hon vill lära sig mer om språkutvecklande arbetssätt. Kollegorna på hennes skola 
har träffats och fokuserat på modulen: Främja elevers lärande i SO, vilket är en del av 
Läslyftet (Skolverket, u.å.-a). Hon har fått lära sig om nya metoder, vilket har varit positivt för 
hennes undervisning och elevernas lärande. Anita har också deltagit i modulen och menar att 
det bidrar till att undervisningen vilar på vad forskning säger om hur historieundervisningen 
bör utformas, vilket hon ser som betydelsefullt. Fredrik talar istället om att ämneskunskaper 
behöver finnas för att lärare ska känna sig trygga i sitt ämne. Han anser att ämneskunskaper 
bidrar till att han vågar ställa frågor till sina elever och skapa ett samtal med dem. Sedan 
menar han att det är viktigt att även vara ärlig med eleverna och tala om för dem när man inte 
vet svaret på deras frågor, utan att det då är bättre att återkomma till det under nästa lektion. 
Fredrik anser att om ämneskunskaper saknas hos läraren styr läromedlet undervisningen på ett 
tydligare sätt och risken är att läraren då inte arbetar språkutvecklande i lika hög grad. Anita 
talar också om att läraren behöver ha kunskaper för att elevernas lärande ska utvecklas: 

Det är inte bara och ta boken och gå in och säga ”Läs de här sidorna och svara på de här 
frågorna!” sen är det färdigt. Jag måste ju ha det under huden och veta vad fallgroparna 
kan vara och vad man behöver vända och vrida på, förklara och vara lyhörd för vad man 
ser. (Anita) 

Här menar Anita att läraren behöver ha både ämneskunskaper och didaktiska kunskaper, där 
språkutvecklande arbetssätt ingår. Olika former av kunskaper behövs alltså för att lärare ska 
kunna undervisa språkutvecklande och leda och stimulera alla elever. 

5.4.3 Utmaningar och möjligheter med språkutvecklande arbetssätt som leder och 
stimulerar alla elever 

Lärarna talar också om olika utmaningar som finns med att arbeta språkutvecklande för att 
alla elever ska utveckla kunskaper. Anita lyfter fram att lektioner som är språkutvecklande tar 
tid att förbereda eftersom hon letar efter de texter som är mest lämpliga utifrån lektionens 
syfte och hennes elevgrupp. Hon kopierar texter i olika källor för att eleverna ska kunna 
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markera i dem med överstrykningspenna. Likaså tar det tid att formulera öppna frågor som 
leder till fördjupade svar och att reflektera över lektionen och förbättra den. Karin talar om en 
annan utmaning: 

Utmaningen är ju att fortsätta jobba så [språkutvecklande], att få med alla elever, 
verkligen alla. För det är ju en skola för alla. Det är ju min största utmaning, att nå alla, nå 
fram till alla. (Karin) 

Att hitta och använda undervisningsstrategier som är språkutvecklande och möta elevernas 
olika behov beskriver hon alltså som en utmaning, samtidigt som hon i intervjun också 
beskriver behovet av att arbeta på det sättet. Fredrik berättar att han ser en utmaning i att 
utforma undervisningen på ett sätt som gör att även de elever som behöver mer utmaning 
utvecklar kunskaper. Han talar om att fokus lätt hamnar på de elever som är i svårigheter av 
olika slag och att frågan om hur deras lärande ska främjas ofta prioriteras. Att lägga 
undervisningen på en lagom nivå som gör att elever inte tappar intresset är därför utmanande. 
Han beskriver att han försöker hitta en balans som gör att alla elevers behov möts. I hans 
elevgrupp har han sett att samtal är en språkutvecklande undervisningsform som fungerar för 
många av hans elever och därför väljer han att använda det i sin historieundervisning. 

Alla lärarna ser dock möjligheter med att undervisa språkutvecklande för att möta variationen 
av elevers olikheter. Fredrik menar att det gör att alla elever kan utveckla kunskaper och att 
det leder till att de kan dra slutsatser och se samband, vilket de visar när de knyter an till vad 
undervisningen behandlat tidigare. Anita ser det som ett arbetssätt som alla elever kan tillägna 
sig för att utveckla kunskaper, både elever i svårigheter och de som behöver mer utmaning. 
Karin beskriver en möjlighet på följande sätt: 

Fördelen är ju att det blir tydligare för eleverna om man, vad säger man, att det blir inte så 
diffust. Man får med dem på ett annat sätt. (Karin) 

Hon menar alltså att språkutvecklande arbetssätt förtydligar det historieinnehåll som eleverna 
möter och att det bidrar till deras lärande. Lärarna anser således att en språkutvecklande 
undervisning leder och stimulerar alla elever. 
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6 Diskussion 

I kapitlet diskuteras studiens metod och resultat. Det inleds med en metoddiskussion om hur 
de val som har gjorts i studiens datainsamling och analys kan ha påverkat studiens resultat 
(kap. 6.1). Därefter lyfts delar av resultatet till diskussion och jämförs med tidigare forskning 
(kap. 6.2). Vidare beskrivs förslag på framtida forskning i kapitlet (kap. 6.3), för att sedan 
avslutas med ett slutord (kap. 6.4). 

6.1 Metoddiskussion 

Ett antal val har gjorts när det gäller tillvägagångssätt i studien. Det kan ha påverkat vilket 
material som har samlats in och därmed vilka resultat studien har fått. I urvalet har två skolor 
valts ut där antalet flerspråkiga elever varierar. På den ena skolan finns det många flerspråkiga 
elever, men på den andra finns det så gott som inga. En anledning till att välja de här två 
skolorna är att det skulle kunna se olika ut för lärarna i vilken grad de undervisar 
språkutvecklande eftersom det kan finnas ett större behov av det bland eleverna på skolan 
med många flerspråkiga elever. Det skulle också kunna bero på att lärarna har olika 
förväntningar på sig från skolledningen när det gäller att undervisa språkutvecklande. För att 
få syn på så många språkutvecklande arbetssätt som möjligt har därför de här två skolorna 
valts ut. Det gör att materialinsamlingen har breddats, vilket har varit positivt för studiens 
resultat. 

Lärarna har innan observationerna fått veta att jag kommer undersöka hur de arbetar 
språkutvecklande i historia för att möta alla elevers behov. Det är därmed rimligt att anta att 
lärarna lägger mer fokus på en sådan undervisning under de observerade lektionerna. Det kan 
dock ses som positivt för studiens resultat eftersom fler språkutvecklande arbetssätt har 
kunnat beskrivas. Syftet med studien är inte att se hur vanligt förekommande 
språkutvecklande undervisning i historia är, utan att synliggöra hur lärare undervisar. Om de 
har fler språkutvecklande arbetssätt än vanligt när jag är där, anser jag därför bara gynnar den 
här studiens resultat. 

De två metoderna observation och intervju har valts för att få syn på lärares omedvetna 
språkutvecklande undervisning och det som de är medvetna om. Efter att observationerna och 
intervjuerna har genomförts har de jämförts för att se hur de stämmer överens med varandra. 
Till exempel har jag kunnat se om det som har gjorts på lektionerna förklaras på intervjun och 
om lärarna under intervjun ger ytterligare aspekter som kompletterar vad som observerats på 
lektionerna. Fangen (2005) beskriver att användandet av de här två metoderna tillsammans 
gör att tolkningarna av det som har undersökts blir säkrare. Att använda de två metoderna har 
därmed bidragit till att studiens resultat har blivit mer trovärdigt. 

Eftersom jag inte brukar vara med i de deltagande lärarnas klasser kan min närvaro under de 
observerade lektionerna ha påverkat lärarna och deras elever. Det här gäller även under 
intervjuerna. Likaså kan det påverka att lektionerna har filmats och intervjuerna ljudinspelats. 
Vad de har valt att göra och säga kan därför skilja sig från hur de vanligtvis beter sig. Om jag 



31 
 

inte skulle varit närvarande på lektionerna skulle jag inte kunnat se lärarnas omedvetna 
språkutvecklande undervisning. Därför anser jag att det har varit värt att observera, trots den 
påverkan min närvaro har haft på lektionerna, eftersom det har möjliggjort att syftet har 
kunnat besvaras. Samma argument gäller för att lektionerna har filmats. Att dokumentera 
lektionerna genom film har även varit en hjälp som gjort att jag har kunnat gå tillbaka och få 
rätt information om vad som faktiskt gjordes på lektionerna. Likaså har det kunnat användas i 
intervjuerna för att visa lärarna deras omedvetna språkutvecklande arbetssätt och på så vis 
kunna samtala om det ytterligare. För att minska påverkan på eleverna har filmkameran 
placerats längst fram i klassrummet och riktats på läraren och tavlan. Min upplevelse är att 
eleverna efter ett tag inte brydde sig om filmkameran lika mycket eftersom de var engagerade 
i lektionen. Att filma lektionerna har därmed inte gjort att studiens resultat har förvanskats, 
utan det har tvärtom varit en hjälp att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar. När 
det gäller min närvaros påverkan på intervjusituationerna är den svår att komma ifrån. Precis 
som Tjora (2012) beskriver finns alltid påverkan i intervjusituationer, liksom vid observation 
och i enkätundersökningar. Det är därför oundvikligt. För att ändå minska påverkan har jag 
valt att inte anteckna under själva intervjun för att läraren istället ska kunna se det som ett 
samtal och inte som en intervjusituation. Det är möjligt att det har gjort lärarna mindre 
nervösa och att det har bidragit till att materialet som ligger till grund för resultatet därmed 
har blivit användbart. Att intervjuerna har ljudinspelats kan också ha påverkat lärarna och 
vilket typ av svar de har gett. För att hjälpa lärarna att inte fokusera på ljudinspelningen har 
jag berättat för dem att den enbart är till för att jag ska kunna gå tillbaka och se vad vi har 
pratat om. Utan den skulle viktig information kunna missas och därför har den valts att 
användas. För att ytterligare hjälpa lärarna att minska sitt fokus på ljudinspelningen och 
slappna av har vi precis innan intervjun talat om sådant som inte är kopplat till undervisningen 
utan hör till vardagen. Intervjuerna har även inletts med enkla bakgrundsfrågor innan vi börjat 
samtala utifrån frågor som är relevanta för frågeställningarna. Det valda tillvägagångssättet 
har därför bidragit till att resultatet har kunnat besvara syftet och frågeställningarna. 

I studien har två lektioner observerats för att få en mer heltäckande bild av hur lärarna 
undervisar. Om enbart en lektion skulle ha observerats är det inte säkert att jag skulle hunnit 
se tillräckligt mycket av de språkutvecklande arbetssätt som finns i undervisningen. Risken är 
att det skulle kunna bli en skev bild av verkligheten. För att förbättra kvaliteten och göra den 
mer tillförlitlig har därför två lektioner observerats. Det skulle givetvis ha varit ännu bättre om 
fler lektioner observeras hos varje lärare, men av tidsskäl har det dessvärre inte varit något 
alternativ. 

Syftet och frågeställningarna har formulerats i början av studien innan datainsamlingen har 
påbörjats. Det är utifrån syftet och frågeställningarna som materialet har granskats och 
slutsatser har dragits. Det är därför möjligt att jag vid analys av materialet har missat aspekter 
som skulle kunna vara av betydelse för studien. Samtidigt har syftet och frågeställningarna 
bidragit till den struktur som observationsschema och intervjuguide har utformats utifrån, 
vilket har möjliggjort att aspekter som är viktiga för att uppfylla studiens syfte har kunnat 
synliggöras. Jag har tidigare genomfört en litteraturstudie om ämnesområdet (Karlsson & 
Toftgård, 2017) och har därför erfarenheter av det. Det kan också ha påverkat hur jag tolkar 
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lärares språkutvecklande undervisning, deras upplevelse av att utforma en sådan undervisning 
och deras tankar om hur den möter variationen av elevers olikheter. Syftet och 
frågeställningarna tillsammans med mina erfarenheter påverkar således observationerna och 
intervjuerna och vad jag får syn på (Kihlström, 2007a; Kihlström, 2007b). Samtidigt har det 
här möjliggjort en fördjupad medvetenhet om ämnesområdet och att syftet och 
frågeställningarna har kunnat besvaras. Genom det har ett resultat som är viktigt för 
forskningen framkommit. 

För att få en fördjupad bild av hur språkutvecklande historieundervisning används för att leda 
och stimulera alla elever har en kvalitativ studie gjorts. Därför har tre lärare deltagit i studiens 
observationer och intervjuer. I en kvalitativ studie ligger inte fokus på att generalisera 
resultaten. Det är inte möjligt att göra en sådan tolkning eftersom materialet endast handlar 
om tre lärare. Resultaten kan istället användas för att få en fördjupad bild av hur det ser ut för 
de deltagande lärarna och hur det skulle kunna vara för andra lärare i år 4-6. 

6.2 Resultatdiskussion 

Nedan tas olika aspekter av resultatet upp till diskussion. Inledningsvis behandlas lärarnas 
beskrivningar av vad ett språkutvecklande arbetssätt innebär för dem. Därefter diskuteras 
delar av lärarnas språkutvecklande undervisning och hur den möter variationen av elevers 
olikheter. Avsnittet avslutas med att diskutera resultat som framkommer om lärarnas 
upplevelse av att undervisa språkutvecklande för att leda och stimulera alla elever. 

6.2.1 Lärarnas beskrivningar av språkutvecklande arbetssätt 

Lärarna beskriver i intervjun vad begreppet språkutvecklande arbetssätt innebär för dem. De 
beskriver att det handlar om att eleverna ska gå från ett vardagsspråk till ett ämnesspråk och 
för att kunna göra det behöver eleverna få möta olika språkutvecklande arbetssätt. Att förstå 
texter samt ord och begrepp som används i historieämnet uppges vara av betydelse för att 
eleverna ska kunna utveckla ett ämnesspråk. Elevers muntlighet anses också vara ett 
tillvägagångssätt som utvecklar elevernas språk och deras tänkande. Genom det här beskrivs 
de kunna utveckla kunskaper i historia. Lärarnas beskrivningar av språkutvecklande arbetssätt 
skiljer sig därmed inte nämnvärt från hur Hajer och Meestringa (2014) förklarar begreppet. 
Författarna talar, precis som lärarna, om att en språkutvecklande undervisning innebär att gå 
igenom ämnesspecifika begrepp, olika texttyper och hur eleverna kan förstå texter de läser, 
likväl som det är av betydelse att eleverna får interagera med varandra. Var och en för sig 
innefattar inte lärarna alla de varianter av språkutvecklande arbetssätt som beskrivs av Hajer 
och Meestringa (2014), vilket inte är märkligt då lärarna beskriver sin egen uppfattning av 
begreppet. Tillsammans med de andra lärarnas beskrivningar fås dock en mer heltäckande 
bild av språkutvecklande arbetssätt, vilket är positivt för att förstå studiens resultat. En annan 
aspekt av språkutvecklande undervisning som Hajer och Meestringa (2014) nämner är att ge 
eleverna visuellt stöd. I lärarnas beskrivningar framkommer inte det här som en del av 
språkutvecklande arbetssätt. Lärarna visar dock i sin undervisning att de ger eleverna visuellt 
stöd i form av att de arbetar med bilder och film. Eleverna får därmed ändå ta del av det här 
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språkutvecklande arbetssättet, även om lärarna inte använder det i sina beskrivningar av 
begreppet. Lärarnas framställningar av språkutvecklande arbetssätt stämmer även väl överens 
med hur de har valt att utforma sin undervisning, både den som har synliggjorts under 
observationerna och den som de beskriver i intervjuerna. Det tyder på att lärarna är medvetna 
om varför de väljer att utforma sin undervisning på det sätt som de gör. Att ha ett syfte med 
sin undervisning ser jag som positivt eftersom det finns en tanke med vad undervisningen ska 
inriktas mot och leda till. Det möjliggör att undervisningen får en röd tråd och därmed kan bli 
tydligare för eleverna, vilket jag menar kan gynna deras lärande. 

6.2.2 Lärarnas språkutvecklande undervisning i historia 

I resultatet framkommer det att alla lärarna undervisar språkutvecklande i historia, vilket är 
positivt då Skolverket (2012) säger att lärare ska göra det i varje ämne. Lärarna väljer dock att 
göra det på olika sätt. Under Anita och Fredriks lektioner får eleverna läsa texter om ett 
historiskt innehåll. En skillnad kan ses när det gäller hur och i vilken grad eleverna får 
bearbeta texterna under de olika lektionerna. För det första förbereds eleverna på texten de ska 
läsa under Anitas lektion. De diskuterar vad det är för texttyp och hur man kan ta reda på det. 
Det här kan enligt mig hjälpa eleverna att få en överblick av texten som helhet och 
uppmärksamma dem på vad de kan leta efter i den för att på ett enkelt sätt kunna se vad den 
handlar om. Likaså förbereds eleverna genom att ord och begrepp som de kommer möta i 
texten gås igenom innan läsning. Det här innebär att de inte behöver stanna upp när de läser 
och fundera på ordets betydelse eftersom de redan har pratat om det. De här arbetssätten kan 
göra att de lättare förstår textens innehåll. Eftersom eleverna även får stryka under i texten 
och samtala i par och i helklass om vad de anser är viktigast i respektive stycke, kommer 
eleverna nära texten när de bearbetar den. Under Fredriks lektion får eleverna inte den här 
förberedelsen till texten, de bearbetar istället texten genom att samtala om den, ord och 
begrepp förklaras i sammanhanget i texten och efteråt svarar de på frågor till texten. 
Arbetssätten skiljer sig åt, men man kan se att eleverna får fördjupa sig i texten mer under 
Anitas lektion än under Fredriks, vilket skulle kunna påverka hur elevernas kunskaper 
utvecklas. Lärare ska aktivt undervisa om både språk och innehåll (Skolverket, 2012), men i 
vilken grad de gör det skiljer sig således åt. Utifrån resultatet, Skolverket (2012) och Hajer 
och Meestringa (2014), menar jag att en hög grad av språkutvecklande undervisning är viktigt 
för att skapa goda förutsättningar för alla elever att utveckla kunskaper. 

Tidigare forskning beskriver olika språkutvecklande arbetssätt som möter variationen av 
elevers olikheter. När de jämförs med de tre lärarnas undervisning kan både likheter och 
skillnader ses. Forskningen lyfter fram vikten av att undervisa om ämnesspråket och de ord 
och begrepp som är centrala i historieämnet, vilket gör historieinnehållet tydligt för eleverna 
(Jarhall, 2012). I den här studien är denna aspekt av språkutvecklande arbetssätt framträdande 
i alla tre lärarnas undervisning. Likaså går lärarna igenom olika former av lässtrategier där en 
del är desamma som de som McClanahan (2009) talar om. I Anitas undervisning används 
texters ytstruktur, det viktigaste i texter urskiljs och texter summeras. Alla tre lärare använder 
sammanhanget i texten för att skapa förståelse för ord och begrepp. Anita och Fredrik jämför 
också texten de läser med elevers tidigare kunskaper och erfarenheter, vilket är en annan 
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lässtrategi som forskningen beskriver. Enligt McClanahan (2009) ska jämförelsen göras 
genom att fylla i en tabell med kolumnerna: Vad jag vet, Vad jag vill veta och Vad jag har 
lärt mig. Lässtrategin som innefattas i forskningen skiljer sig alltså till viss del från hur 
lärarna arbetar med elevernas tidigare kunskaper. Det finns även delar i forskningen som 
lärarna inte använder i sin undervisning, nämligen nyckelordsstrategin och gemensamt 
strategiskt läsande, vilka McClanahan (2009) beskriver som användbara för att alla elever ska 
kunna utveckla kunskaper. Samtidigt ska det tilläggas att alla tre lärarna använder sig av andra 
språkutvecklande arbetssätt som inte innefattas i avsnittet om tidigare forskning. Det här 
betyder dock inte att lärarnas språkutvecklande undervisning inte har stöd i forskningen, utan 
jag menar att det istället ska ses som en vidareutveckling av vad som beskrivs i forskning. 
Lärarna vet vad deras elever behöver för undervisning för att kunna utveckla kunskaper och 
att de väljer att utforma den på de sätt som de gör leder till att elevernas lärande gynnas. 
Därför anser jag att lärarnas språkutvecklande arbetssätt är användbara redskap i 
historieundervisningen. 

6.2.3 Hur de språkutvecklande arbetssätten möter variationen av elevers olikheter 

De språkutvecklande arbetssätt som lärarna har i sin undervisning möter variationen av 
elevers olikheter på flera olika sätt. Hos alla tre lärare finns en vilja att utforma 
undervisningen utifrån sin elevgrupp för att på så vis skapa goda möjligheter för eleverna att 
lära. Lärarna ser alltså inte enbart individen som ansvarig för när kunskaper inte utvecklas och 
använder därför inte bara individinriktade insatser, vilket skulle motsvara det kategoriska 
synsättet (Jakobsson & Nilsson, 2011). Istället visar lärarna att de har ett relationellt 
perspektiv på elevers lärande, vilket beskrivs av Jakobsson och Nilsson (2011). Lärarna vill 
forma undervisningen utifrån hela elevgruppen och de behov som finns hos respektive elev 
och ser därför till hur fler nivåer än enbart individnivån påverkar elevernas möjlighet att 
utveckla kunskaper. Jag menar att det här är positivt eftersom det ger eleverna bättre 
förutsättningar att lära i historia. 

Samtalet används av alla tre lärare för att elevernas språk ska utvecklas och som ett sätt att 
möta elevers olika behov. Under Fredriks lektioner hålls samtalet i helklass med alla elever 
samtidigt. Det skiljer sig från Anita och Karins lektioner där eleverna också får samtala i par 
och i grupp. Under deras lektioner får eleverna förbereda sig med ett moment i par eller i 
grupp som de sedan får berätta om i helklass. Eleverna får då börja med att tala med varandra 
i ett mindre sammanhang för att sedan kunna använda det i hela klassen. Jag anser att det här 
upplägget har betydelse för elevernas möjlighet att lära. När det finns elever som inte vill 
prata i ett större sammanhang är det viktigt att de ändå får vara aktiva muntligt, men med färre 
personer som lyssnar. Om den här möjligheten inte ges och samtalet enbart hålls med hela 
elevgruppen är risken att dessa elever inte pratar alls under lektionerna. Skolverket (2017b) 
menar att varje elev ska få goda möjligheter att samtala så att en trygghet i att använda språket 
utvecklas. För att alla elever ska få möjlighet att utveckla sitt språk genom samtalet, anser jag 
att det därför är viktigt att eleverna får tala i ett mindre sammanhang där de vågar yttra sig. 
Därefter kan samtalet ta vid i helklass. Samtal i helklass är med det här sagt inte negativt för 
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elevers lärande utan behöver användas i undervisningen. Snarare kan samtalets former behöva 
varieras för att bättre möta variationen av elevers olikheter. 

I samtalet finns det även en skillnad när det gäller vilka typer av frågor som ställs. Alla 
lärarna använder slutna frågor, men hos en del av dem finns också öppna frågor i 
undervisningen. Användandet av öppna och slutna frågor kan diskuteras då det enligt mig kan 
ge eleverna olika möjligheter att besvara frågan. Öppna frågor gör det möjligt för eleverna att 
tänka mer fritt än vid slutna frågor, eftersom det inte bara finns ett rätt svar. För eleverna 
skapar öppna frågor på så vis möjlighet att besvara frågan utifrån sin nivå. Frågorna utmanar 
elever och en del av dem kan svara mer och andra mindre, men alla elever kan ändå uttrycka 
sina tankar. Att använda öppna frågor i undervisningen kan därmed vara ett tillvägagångssätt 
för att möta alla elevers behov. Jag menar att lärare därför behöver reflektera över vilka frågor 
de ställer i undervisningen så att eleverna får möta öppna frågor. Att helt avstå från slutna 
frågor är dock inte vad jag avser med den här diskussionen. Enligt mig är slutna frågor också 
behövliga för att eleverna ska få syn på vissa aspekter av ett innehåll. Därför behövs båda 
typerna av frågor, men det är av betydelse att det finns en bra balans mellan dem. 

I resultatet beskriver Anita att elever visar olika mycket kunskaper beroende på vilket 
arbetssätt som används. För en del är rollspel en sådan aktivitet som de trivs med och lär sig 
mycket av, medan andra finner en sådan situation obekväm och hellre föredrar andra 
arbetssätt. Här kan man se att elevers olikheter varierar och för att alla elever ska kunna 
tillägna sig undervisningen anser jag därför att det behöver finnas en variation i 
undervisningens arbetsformer. Att undervisningen varieras beskrivs även av Skolverket 
(2017b) som viktigt för att eleverna ska kunna utvecklas. I resultatet framkommer också film 
som ett redskap som kan utveckla elevers språk. Det beskrivs möta variationen av elevers 
olikheter eftersom film tilltalar eleverna och är positivt för de elever som är i lässvårigheter 
eller har en språkstörning. Film är en form av text, men består av ord, bild och ljud 
(Skolverket, 2017a). Enligt mig kan man med hjälp av det här se att det skiljer sig åt för 
eleverna hur de tillägnar sig olika typer av texter. Därför menar jag att det gynnar eleverna om 
texttyperna, precis som arbetssätten, varieras. Att historieundervisningen som eleverna möter 
är varierad har därför betydelse för att skapa möjligheter för alla elever att utveckla 
kunskaper. 

McClanahan (2009) beskriver att en strategi som gynnar alla elevers lärande är användandet 
av ett minnesord som eleverna kan utgå från när de möter ett ord som de inte förstår. I 
resultatet syns att delar av metoden används av Anita. Anita uppmanar eleverna att ta hjälp av 
sammanhanget i texten eller att be om hjälp för att förstå ordet. Hon berättar att hon ger olika 
elever olika strategier, beroende på vad deras behov är. De arbetssätt som lärarna i studien 
använder sig av är således kopplade till forskning, men samtidigt skapar lärarna sin egen 
version av det. Detta innebär inte att metoder som inte syns i forskningen saknar betydelse. 
Även de arbetssätt som framkommer i resultatet kan anses vara värdefulla tillvägagångssätt 
för att gynna alla elevers lärande. 
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6.2.4 Lärarnas upplevelser av att undervisa språkutvecklande för att leda och 
stimulera alla elever 

I resultatet beskriver lärarna att det finns behov av att utveckla kunskaper hos lärarna för att 
en språkutvecklande undervisning ska kunna utformas och förbättras. Fredrik menar att om 
lärare saknar ämneskunskaper styrs undervisningen mer av läromedlet. Hans yttrande ligger i 
linje med tidigare forskning som säger att vilka kunskaper lärare har påverkar hur mycket 
läroböcker används (Nygren, 2009) och att lärare utgår från läroboken i valet av vilket 
ämnesinnehåll som ska behandlas (Jarhall, 2012). Eftersom Gersten et al. (2006) anser att 
lärare behöver finna alternativa undervisningsmetoder till läromedlet för att möta alla elevers 
behov, kan man se att lärares kunskaper har stor betydelse. Det kan diskuteras hur lärare ska 
få möjlighet att tillägna sig ytterligare kunskaper. När det gäller språkutvecklande arbetssätt i 
historieundervisningen finns i Läslyftet modulen Främja elevers lärande i SO (Skolverket, 
u.å.-a). Jag menar att det är positivt att Skolverket bidrar med kompetensutveckling som den 
här, men att det inte räcker. Ofta är andra ämnen såsom svenska och matematik i fokus och 
mycket stöd finns att få för lärare i de ämnena genom exempelvis Lärportalen (Skolverket, 
u.å.-b). SO-ämnena, och däri historieämnet, prioriteras dock inte lika högt. Min åsikt är att det 
därför behöver finnas mer kompetensutbildning tillgänglig för lärare i historia. Likaså har det 
betydelse hur denna utbildning utformas på respektive skola. Rektorerna behöver avsätta tid 
för att möjliggöra att lärare i historia och de andra SO-ämnena kan mötas och utveckla 
kunskaper tillsammans. Jag anser därför att utveckling behöver ske på flera nivåer samtidigt 
för att lärare ska få kunskaper och därmed bättre kunna möta variationen av elevers olikheter i 
undervisningen. 

6.3 Framtida forskning 

För att synliggöra fler aspekter av språkutvecklande historieundervisning i årskurs 4-6 och hur 
det möter variationen av elevers olikheter behövs ytterligare forskning inom området. Det är 
av intresse att få elevernas perspektiv på en sådan undervisning och undersöka om alla elever 
upplever att de lär sig genom att arbeta språkutvecklande. För att se vilka möjligheter 
språkutvecklande arbetssätt har för elever med olika behov är det även av betydelse att 
fokusera på utvalda olikheter. Hur kan en språkutvecklande undervisning i historia till 
exempel gynna flerspråkiga elever eller de elever som har kommit långt i sin 
kunskapsutveckling och behöver mer utmaning? Hur påverkar arbetssätten lärandet för elever 
med autismspektrumtillstånd och som kan ha svårigheter att kommunicera? Det här kan ge en 
fördjupad bild av hur språkutvecklande arbetssätt kan användas för att möta variationen av 
elevers olikheter. Vidare är lärares planering av en språkutvecklande undervisning som leder 
och stimulerar alla elever intressant att kartlägga för att se hur de går tillväga och vad det 
finns för hjälp för dem att tillgå. Till det kan också lärares utvärdering och utveckling av de 
språkutvecklande arbetssätten vara lämpliga att undersöka. Det här kan bidra till kunskap om 
vad som är viktigt för lärare att göra vid planering av en språkutvecklande undervisning som 
möter elevers olika behov och även vad de behöver få mer kunskap om. Likaså skulle ett 
arbetsområde där fokus ligger på språkutvecklande undervisning kunna utformas för att se hur 
det gynnar alla elevers lärande. Arbetsområdet kan testas i olika elevgrupper och elevresultat 
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från före och efter undervisningen kan jämföras för att se hur arbetssätten har bidragit till att 
elever har utvecklat kunskaper. I det här är det även av betydelse att se vilka olikheter som 
finns i elevgrupperna och hur den språkutvecklande undervisningen gynnar variationen av 
elevers olikheter. Genom att undersöka det här kan relevansen som språkutvecklande 
arbetssätt har för alla elevers lärande ytterligare synliggöras. 

6.4 Slutord 

Att utforma historieundervisningen på ett sätt som gör att elevers språk utvecklas och att 
variationen av elevers olikheter möts kan innehålla flera utmaningar för lärare. Som studien 
har beskrivit finns det dock flera språkutvecklande arbetssätt som lärare kan använda för att 
lyckas med det här. Likaså beskrivs det finnas många fördelar med att arbeta på ett sådant sätt 
eftersom det skapar möjlighet för alla elever att utveckla kunskaper. ”Det är ju en skola för 
alla”, precis som studiens titel säger, och för att verkligen alla elever ska kunna utveckla 
kunskaper är därför en språkutvecklande undervisning nödvändig. 
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Bilaga 1 

Observationsschema 
 

Datum:    Plats: 

Tid:    Lektion: 

 

Anteckningar om språkutvecklande 
undervisningsmoment på lektionen 
(Hur utvecklas elevers förmåga att tala, läsa, 
skriva, lyssna samtidigt som förmågor i 
historia utvecklas?) 

Egna tankar, reflektioner 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 



 
 

Bilaga 2      

Intervjuguide 

Tema/Central frågeställning Förslag på frågor 

Lärarens bakgrund - Vad har du för utbildning? 
- Hur länge har du arbetat som lärare? I vilka årskurser? 
- Ålder? 
- Hur många elever är det i klassen? 

Generella frågor 

F1: Hur undervisar lärare språkutvecklande i 
historia? 

F2: På vilka sätt möter de språkutvecklande 
arbetssätten i historieundervisningen variationen 
av elevers olikheter? 

- Vad är ett språkutvecklande arbetssätt för dig? 
- Tycker du att du arbetar språkutvecklande? 
- Hur tycker du det är att undervisa på ett sätt som möter alla elevers olika behov? 
- På vilka sätt anser du att språkutvecklande arbetssätt skulle kunna gynna alla dina elevers lärande, 

oavsett behov? 

Språkliga arbetssätt från observationerna 

Titta på/beskriv moment ur lektionerna. 

F1: Hur undervisar lärare språkutvecklande i 
historia? 

F2: På vilka sätt möter de språkutvecklande 
arbetssätten i historieundervisningen variationen 
av elevers olikheter? 

- På vilka sätt får eleverna möjlighet att utveckla sitt språk under den här lektionen? 
- Varför har du lagt upp undervisningen så här? 
- På vilket sätt är det här ett språkutvecklande arbetssätt? Varför? 
- Hur möter det här dina elevers olika behov? 
- Vilka behov finns i din elevgrupp? 

Lärarens upplevelse 

F3: Hur beskriver lärare sin upplevelse av att 
arbeta språkutvecklande i 
historieundervisningen för att leda och stimulera 
alla elever? 

- Vad tycker du om att arbeta språkutvecklande i historieundervisningen för att leda och stimulera alla 
elever? 

- Vad finns det för möjligheter och utmaningar? 
- Vilka fördelar tycker du att det finns med att arbeta språkutvecklande i just historieämnet? 
- Vilka nackdelar tycker du att det finns med att arbeta språkutvecklande i just historieämnet? 
- Varför vill du /inte/ arbeta språkutvecklande i historieundervisningen? 

Avslutning - Har du något mer du vill tillägga? 



 
 

Bilaga 3 

 
Informationsbrev   Datum XXXX-XX-XX 

Till vårdnadshavare för elever i klass X på X 

Mitt namn är Charlotta och jag studerar min sista termin till grundskolelärare med inriktning mot 
årskurs 4-6 på Jönköping University. Under den här terminen ska vi studenter göra vårt 
examensarbete. Det område som jag har valt att undersöka är hur lärare kan arbeta 
språkutvecklande i historia för att skapa möjlighet för alla elever att lära. Syftet med min 
undersökning är att genom att observera lektioner och intervjua lärare kartlägga hur det 
språkutvecklande arbetssättet är upplagt i historieundervisningen och hur det möter elevers olika 
behov. Jag kommer att observera två historielektioner i klassen. Lektionerna kommer filmas och 
jag kommer även föra anteckningar. Utöver det kommer jag att fotografera anteckningar från 
genomgångar på whiteboard-tavlan och projektorn, texter, arbetsblad och skriftliga elevlösningar. 

Det är mycket viktigt att ni som vårdnadshavare är trygga med att veta att jag utgår från de 
forskningsetiska principerna i min undersökning. De forskningsetiska principerna innebär att alla 
uppgifter i undersökningen är konfidentiella och kommer att hanteras med största varsamhet, för 
att obehöriga inte ska få del av uppgifterna. Likaså kommer uppgifterna endast användas för den 
här undersökningen. För att skydda alla deltagares identitet kommer fiktiva namn på elever, lärare 
och skola att användas. Det är frivilligt att delta i undersökningen och man kan när som helst 
välja att inte längre vara med. När examensarbetet har blivit godkänt kommer filmerna, 
anteckningarna och fotografierna av whiteboard-tavla och projektor, texter, arbetsblad och 
skriftliga elevlösningar att raderas. 

För att undersökningen ska kunna genomföras behövs vårdnadshavares samtycke. Jag ber er 
därför att fylla i det medföljande formuläret. Formuläret ska lämnas snarast till elevens 
klassföreståndare, senast den X. 

Om ni har några frågor eller funderingar är ni välkomna att höra av er till mig på följande 
mailadress: 
X 

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar, 
Charlotta Toftgård 



 
 

 
Samtyckeskrav 

Jag/vi har informerats om undersökningen och tagit del av de forskningsetiska principerna som 
följs i undersökningen. Jag/vi godkänner mitt/vårt barns deltagande i undersökningen. 

Jag/vi är medveten/medvetna om att: 

• Det är frivilligt att medverka i undersökningen och att deltagandet när som helst kan 
avbrytas. 

• Materialet kommer enbart användas till att genomföra den här studien. 
• Observationerna kommer att dokumenteras i form av filminspelning, anteckningar samt 

fotografier av anteckningar på whiteboard-tavla och projektor, texter, arbetsblad och 
skriftliga elevlösningar. 

• Filmerna, anteckningarna och fotografierna raderas när examensarbetet är godkänt. 
• Alla uppgifter om skola och deltagare är skyddade och konfidentiella. 

 

JA, jag/vi samtycker till att mitt/vårt barn deltar i studien. 

 
NEJ, jag/vi samtycker INTE till att mitt/vårt barn deltar i studien. 

 

___________________________ ___________________________ 
Barnets namn   Datum 

 

___________________________ ___________________________ 
Underskrift vårdnadshavare  Underskrift vårdnadshavare 

 

 

 

 



 
 

 
Informationsbrev   Datum XXXX-XX-XX 

Till lärare i klass X på X 

Mitt namn är Charlotta och jag studerar min sista termin till grundskolelärare med inriktning mot 
årskurs 4-6 på Jönköping University. Under den här terminen ska vi studenter göra vårt 
examensarbete. Det område som jag har valt att undersöka är hur lärare kan arbeta 
språkutvecklande i historia för att skapa möjlighet för alla elever att lära. Syftet med min 
undersökning är att genom att observera lektioner och intervjua lärare kartlägga hur det 
språkutvecklande arbetssättet är upplagt i historieundervisningen och hur det möter elevers olika 
behov. Jag kommer att observera två historielektioner i klassen. Lektionerna kommer filmas och 
jag kommer även föra anteckningar. Utöver det kommer jag att fotografera anteckningar från 
genomgångar på whiteboard-tavlan och projektorn, texter, arbetsblad och skriftliga elevlösningar. 
Jag kommer att ha en intervju med dig som lärare efter observationerna som är ca 45 min lång. 
Under intervjun kommer ljudupptagning ske och jag kommer föra anteckningar. 

Det är mycket viktigt att du som lärare är trygg med att veta att jag utgår från de forskningsetiska 
principerna i min undersökning. De forskningsetiska principerna innebär att alla uppgifter i 
undersökningen är konfidentiella och kommer att hanteras med största varsamhet, för att 
obehöriga inte ska få del av uppgifterna. Likaså kommer uppgifterna endast användas för den här 
undersökningen. För att skydda alla deltagares identitet kommer fiktiva namn på elever, lärare 
och skola att användas. Det är frivilligt att delta i undersökningen och man kan när som helst 
välja att inte längre vara med. När examensarbetet har blivit godkänt kommer filmerna, 
anteckningarna och fotografierna av whiteboard-tavla och projektor, texter, arbetsblad och 
skriftliga elevlösningar att raderas. 

För att undersökningen ska kunna genomföras behövs lärares samtycke. Jag ber er därför att fylla 
i det medföljande formuläret. Formuläret behöver vara inlämnat senast den X. 

Om ni har några frågor eller funderingar är ni välkomna att höra av er till mig på följande 
mailadress: 
X 

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar, 
Charlotta Toftgård 



 
 

 
Samtyckeskrav 

Jag har informerats om undersökningen och tagit del av de forskningsetiska principerna som följs 
i undersökningen. Jag godkänner mitt deltagande i undersökningen. 

Jag är medveten om att: 

• Det är frivilligt att medverka i undersökningen och att deltagandet när som helst kan 
avbrytas. 

• Materialet kommer enbart användas till att genomföra den här studien. 
• Observationerna kommer att dokumenteras i form av filminspelning, anteckningar samt 

fotografier av anteckningar på whiteboard-tavla och projektor, texter, arbetsblad och 
skriftliga elevlösningar. 

• Intervjun kommer att dokumenteras i form av ljudinspelning och anteckningar. 
• Filmerna, anteckningarna, fotografierna och ljudinspelningarna raderas när 

examensarbetet är godkänt. 
• Alla uppgifter om skola och deltagare är skyddade och konfidentiella. 

 

JA, jag samtycker till att delta i studien. 

 
NEJ, jag samtycker INTE till att delta i studien. 

 

___________________________ ___________________________ 
Lärarens namn   Datum 

 

___________________________ 
Underskrift lärare 



 
 

 


