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BILAGA 2……………………………………………………………………………………37 

1 INLEDNING 

 
1.1 Bakgrund 
 
Jag har alltid varit intresserad av och tyckt om att använda språket. Under min lärarutbildning 
har jag dessutom många gånger blivit uppmärksammad på språkets stora betydelse för 
människan över huvud taget; för hennes tänkande, hennes lärande och hennes kommunikation 
med andra. 
 
Enligt Lpo94 har skolan ansvar för att alla elever efter sin grundskoletid ”[…] behärskar det 
svenska språket och kan lyssna och läsa aktivt och uttrycka idéer och tankar i tal och skrift” 
(s.12). Kursplanen för svenskämnet i grundskolan (2000) talar om att en av skolans viktigaste 
uppgifter är att skapa goda förutsättningar för elevernas språkutveckling. 
 
Hur kan då lärare arbeta för att stimulera sina elevers språkliga utveckling? Vad kan vuxna 
göra för att barn ska tillägna sig det värdefulla redskap som ett rikt och användbart språk är?  
I arbetet inför den här uppsatsen har jag försökt ta reda på hur ett antal lärare i förskoleklasser 
samt i år ett till tre förhåller sig och arbetar vad gäller elevernas språkutveckling.  
 
Då jag i min text berört barn i förskolan respektive grundskolan har jag ofta använt 
beteckningen ”elever”, även om man i andra sammanhang inte ofta använder den 
beteckningen när man talar om förskolebarn. Vidare har jag i uppsatsen många gånger använt 
begreppet ”lärare” som en samlingsbeteckning för såväl förskollärare som lågstadie- och 1-7-
lärare. 
 
 
1.2 Syfte och frågeställningar 
 
Jag har haft flera, men sammanhängande, syften med mitt arbete. För det första har jag velat 
undersöka om och i så fall varför lärare i förskoleklasser och i år ett till tre i grundskolan 
medvetet arbetar med sina elevers språkutveckling. För det andra har jag velat ta reda på hur 
lärarna arbetar, om lärarna arbetar på olika sätt och av olika skäl beroende på om de arbetar i 
förskolan eller i grundskolan samt om, och i så fall på vilket sätt, lärarna ifråga arbetar på ett 
annat sätt idag än de gjorde tidigare.  
 
Mina frågeställningar har alltså varit följande: 
 

• Arbetar lärare i förskoleklasser och i år ett till tre medvetet med sina elevers 
språkutveckling, och i så fall varför? 

• Hur arbetar lärarna med elevernas språkutveckling? 
• Arbetar lärare i förskoleklasser och lärare i grundskolan på olika sätt och av olika skäl 

med sina elevers språkutveckling? 
• Arbetar lärarna annorlunda idag jämfört med tidigare, och i så fall på vilket sätt? 
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1.3 Disposition 
 
I uppsatsens första kapitel redovisas bakgrunden till mitt arbete samt det syfte och de 
frågeställningar som arbetet bygger på.  
 
Kapitel två innehåller en teoretisk bakgrund till min egen undersökning av lärares arbete med 
elevers språkutveckling. Jag försöker ge en inblick i vad språkutveckling och 
språkutvecklande arbete kan innebära, samt berättar om resultatet av en kvalitetsgranskning 
gällande lärares arbete med elevers läs- och skrivprocesser. Jag ger en bakgrund till ämnet 
språkutveckling genom att i liten skala behandla språkets funktion och innebörden av 
språkkunnande.  
 
Kapitel tre berättar om hur jag gått tillväga då jag genomfört min egen undersökning. Jag 
redovisar olika metoder och förhållningssätt och kopplar dessa i den mån det är möjligt till 
metodlitteratur. 
 
Det fjärde kapitlet består av en redovisning av resultatet av min studie. 
 
I kapitel fem försöker jag att analysera och diskutera resultaten av min undersökning. Jag 
försöker vidare att koppla undersökningens resultat till den litteratur jag läst om 
språkutveckling och språkutvecklande arbete. 
 
Det sjätte kapitlet utgörs av en avslutning på uppsatsen. I avslutningen berättar jag bland 
annat vilka av min studies resultat som var väntade respektive oväntade av mig.  
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2 TEORETISK BAKGRUND 
 
 
2.1 Varför behöver vi språket? 
 
”Vi måste ha namn på olika föremål – annars kan vi inte tala om dem. Vi behöver ord för att 
kunna beskriva föremål eller händelser – annars kan vi inte berätta om dem eller utbyta 
tankar”. Så skriver Ulla Richthoff (1997, s.184) om vårt behov av att använda ord. 
 
Språkets funktion är, menar Ann-Katrin Svensson (1998), främst av social natur. Rigmor 
Lindö (2000) skriver att vi behöver språket för att uttrycka känslor och idéer, för att dela 
erfarenheter med varandra och för att skapa gemenskap.  
 
Språket fungerar, säger Jan Anward (1983), som en hjälp för oss att strukturera våra 
upplevelser. Med hjälp av språket kan vi diskutera och lösa problem, skriver Svensson; vi kan 
diskutera både med oss själva och med varandra.  
 
”Språk är makt”, hävdar Kent Larsson (1989, s.67), och Anward  talar om språkets förmåga 
att påverka. Kursplanen för svenskämnet i grundskolan (2000) visar på det behov av 
språkförmåga hos alla som utvecklingen av informations- och kommunikationstekniken i 
samhället skapat. 
 
 
2.2 Att kunna ett språk 
  
Grunden för språkkunnande är, skriver Anward, förmågan att förstå samt själv åstadkomma 
yttranden på det aktuella språket. För att uppfatta och producera yttranden krävs det att man 
behärskar och kan använda såväl ljud som ord och meningar.  
 
Behärskandet av ord kan innebära allt ifrån att kunna uttala orden och att känna till dessas 
betydelser, användning, grammatiska egenskaper och kombinationsmöjligheter till att själv 
använda orden i tal, skrift och tanke (Ejeman och Molloy 1997). Förmågan att skapa 
meningar handlar, visar Anward, om att på ett funktionellt sätt kunna kombinera ord med 
varandra. 
 
Ljud, ord och meningar är inte allt i språket, framhåller Anward. För att vara en kompetent 
språkanvändare behöver man kunna anpassa sitt språk efter olika situationer, och man 
behöver kunna leva sig in i hur en annan person uppfattar det man säger eller skriver. 
Bente Eriksen Hagtvet och Herdís Pálsdóttir (1992) påpekar att man för att kunna föra fram 
ett budskap måste tänka på vad mottagaren vet respektive inte vet om det man berättar. Vet 
den andre hur det doftade där jag var igår? Vet han egentligen att Fido är min hund? [Mina 
exempel.] 
 
 
2.3 Att utveckla sitt språk 
 
Om språkförmåga således är något mångfacetterat, borde språkutveckling också vara det. Ulf 
Teleman (1997) menar att barns och ungdomars språkutveckling kan ses ur tre olika 
perspektiv, och jag redovisar dessa nedan. 
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Språkutveckling kan för det första ses ur strukturell synvinkel. En strukturell synvinkel 
fokuserar barns tillägnande av språkets normsystem; dess ord, textmönster och grammatik.  
 
Språkutveckling kan för det andra ses ur ett funktionellt perspektiv. Det funktionella 
perspektivet tar fasta på kommunikativa aspekter; på sådant som talande, lyssnande, 
skrivande, läsande och verbalt tänkande. Tillägnandet av läs- och skrivförmågan är ur 
funktionell synvinkel det riktigt stora i skolbarns språkutveckling. Som en följd av läs- och 
skrivförmågan kommer det offentliga språket in i barnens liv.  
 
Språkutveckling kan för det tredje ses ur pedagogisk synvinkel. Den pedagogiska synvinkeln 
fokuserar på olika pedagogiska omständigheters roll för barns språkutveckling eller brist på 
språkutveckling (Teleman 1997). 
 
Av kursplanen för svenskämnet i grundskolan (2000) förklaras begreppet språkutveckling 
som en utveckling av förmågorna att uttrycka det man vill och att ta till sig det andra 
uttrycker. Kursplanen talar också om att alla lärare har ansvar för elevernas språkliga 
utveckling. Texten lyder:  
 
     Språkutveckling innebär att elevernas begreppsvärld vidgas. Alla lärare har ett gemensamt  
     ansvar […] [Språkutveckling] innebär ökad säkerhet att använda språket uttrycksfullt och tydligt i både tal  
     och skrift och ökad förmåga att förstå, uppleva och tillgodogöra sig litteratur (2000, s.2).     
 
Jag tycker mig se att Telemans samtliga tre perspektiv på begreppet språkutveckling inryms i 
läroplanens text. För att till exempel kunna ”[…] använda språket […] tydligt […]” (se ovan) 
måste man ju behärska såväl normativa som funktionella aspekter av språket. Betoningen av 
alla lärares ansvar stämmer vidare, tänker jag, in på Telemans pedagogiska synvinkel på 
språkutveckling.  
 
Maj Björk och Caroline Liberg (1996) betonar att människans tal-, lyssnande-, läs- och 
skrivutvecklingsprocesser sker i samspel. Kerstin Bergöö, Karin Jönsson och Jan Nilsson 
(1997) ger ett exempel på det samspel Björk och Liberg talar om; författarna menar att barn 
för att kunna utvecklas i sitt skrivande behöver få möjlighet att ge ord åt sina tankar och 
erfarenheter även i talspråksform. 
 
 
2.4 Bör vuxna arbeta systematiskt med barns språkutveckling? 
 
Traditionellt finns det flera olika sätt att se på vuxnas betydelse för barns språkutveckling. 
Vilken teori lärare sällar sig till får konsekvenser för deras arbete i skolan. Jag redogör nedan 
kortfattat för vad fyra olika teorier, enligt Svensson (1998), handlar om. 
 
Nativistisk teori betonar arvsanlagens och mognadsnivåns stora betydelse för barns 
språkutveckling. Man tar som argument för teorin bland annat fasta på att de första ord barn 
lär sig är mycket lika över hela jorden. Pedagogiska konsekvenser av den nativistiska teorin 
kan vara en tro på att barns språk utvecklas av sig självt och på att vuxna inte behöver ge barn 
språklig stimulans. 
 
Inom social interaktionism menar man att barns språk utvecklas i sociala sammanhang. 
Konsekvenser av den sociala interaktionismen blir att barn behöver få många och rika 
upplevelser, som i sin tur ger många samtalsämnen och därmed leder till språkutveckling.  
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Kognitiv teori talar om att kognitiv utveckling är en förutsättning för talutveckling. Barn 
behöver enligt denna teori genom bland annat utforskande aktiviteter och reflektion få 
utvecklas i tanken, för att därefter kunna utveckla sitt språk. 
 
Inom behavioristisk teori anser man att språkutveckling sker genom att barn imiterar andra 
och genom att de får respons på sina kommunikationsförsök. Pedagogiska konsekvenser av 
denna teori blir att språklig stimulans är av stor betydelse för barns språkutveckling och att 
vuxna därför bör samtala mycket och medvetet med barn (Svensson 1998). 
 
Språkforskaren Ulf Teleman (1997) framför teorier som jag tycker har drag av såväl social 
interaktionism som kognitiv teori och behavioristisk teori. Även om forskaren anser att 
skolbarns språkutveckling till stor del sker utan svensklärarens försorg, menar han att lärare 
kan bidra till elevernas språkutveckling på särskilt ett par sätt. För det första kan skolan 
erbjuda en språkligt stimulerande miljö (jämför med social interaktionism), där barn genom 
att få tillfälle att använda språket på olika sätt kan tillägna sig mer och mer av det så kallade 
offentliga språket. För det andra kan skolan, i de fall detta kan vara till nytta för eleverna, 
träna elevernas språkliga medvetenhet (jämför med behavioristisk teori). Teleman menar 
vidare att de flesta lärare idag är medvetna om att den bästa vägen till språkutveckling går 
genom språkanvändning i meningsfulla sammanhang (jämför med social interaktionism). Vad 
skolan måste åstadkomma är, skriver forskaren, att eleverna får träna att använda sin 
grammatik i allt mer komplicerade sammanhang (jämför med behavioristisk teori).  
 
 
2.5 Hur lärare kan stimulera barns språkutveckling   
 
2.5.1 Att utveckla ordförråd 
 
För att små barn ska utveckla sitt ord- och begreppsförråd är, skriver Ingegerd Enström och 
Margareta Holmegaard (1993), rika tillfällen till samtal viktigt. Eriksen Hagtvet och Pálsdóttir 
(1992) råder vuxna att samtala med barn om det dessa är engagerade i och att uppmuntra 
barnen att själva sätta ord på det de är med om. Vill man göra barn säkra på begrepp inom ett 
visst ämnesområde kan, skriver författarna, dessutom ämnesorienterad undervisning fungera 
bra.  
 
Eriksen Hagtvet och Pálsdóttir är inte de enda som betonat högläsningens stora betydelse för 
barns ordförrådsutveckling. Författarna uppmärksammar oss på att barn genom högläsning av 
kvalitetslitteratur möter ett både rikt och varierat språk.  
 
Göran Ejeman (1997) beskriver hur man i skolan kan låta barn samla på ord. Barnen kan 
sortera orden efter olika egenskaper: ”mjuka ord”, ”somriga ord”[...]. Genom att samla ord 
som beskriver olika sinnesintryck - ”ojämn, skrovlig, sammetsmjuk” och så vidare - (s.214) 
kan barnen få ett nyanserat språk. Genom att gå ut i affärer och leta facktermer utökas 
elevernas ordförråd ytterligare. 
 
 
2.5.2 Kommunikation och muntlig framställning 
 
För att kunna kommuncera med någon behöver man, som tidigare nämnts, kunna sätta sig in i 
vad den man talar med vet respektive inte vet om det man talar om. ”Små barn […] kan inte 
’sätta sig i läsarens [Läs mottagarens. Min anmärkning] stol’”, skriver Bergöö, Jönsson och 
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Nilsson (1997, s.24). Det som sker under barnens skoltid är dock, skriver författarna, just det 
att barnen lite i taget lär sig att fjärma sig från sitt eget perspektiv på det de berättar. 
 
Ett sätt att stimulera barns situationsoavhängiga språk är, skriver Eriksen Hagtvet och 
Pálsdóttir (1993), att läsa för dem ur böcker med få eller inga bilder. Böcker utan bilder (som 
stöd för läsaren) tvingar fram texter med ett språk som är utförligt och precist. 
 
Ett annat sätt att stimulera till ett språk som är oberoende av situationen är, skriver Eriksen 
Hagtvet och Pálsdóttir, att träna barn att vara goda lyssnare. Barn behöver lära sig att 
kommunikation kräver aktiva lyssnare som frågar om det de inte förstår. 
 
För att andra ska förstå vad man menar måste man uttrycka sig sammanhängande. Det går inte 
att, som Svensson (1998) skriver, hela tiden byta samtalsämne och att strunta i naturliga 
övergångar mellan ämnena. Eriksen Hagtvet och Pálsdóttir visar på de vuxnas stora betydelse 
för barns utveckling av ett sammanhängande språk. Vuxna måste visa mycket tålamod; de 
måste vänta på barnen när dessa på ett ibland stapplande sätt försöker kommunicera. Genom 
att vuxna ställer frågor av typen ”När?”, ”Vem?” och ”Hur?” till det barn försöker berätta kan 
barnen få extra stöd. Genom att vuxna läser högt för barnen får dessa erfarenhet av 
sammanhängande text.  
 
 
2.5.3 Att lära sig använda olika genrer 
 
Med språket kan vi berätta, diskutera, argumentera… Utvecklas någon av dessa 
språkfunktioner tidigare än de andra hos barn? Vilket språkanvändningsområde bör lärare för 
yngre barn i första hand stimulera sina elever till? 
 
Tor G Hultman (1989) menar att elever behöver hela sin grundskoletid för att lära sig skriva 
berättande text, och att grundskolan i sitt arbete med elevernas skrivutveckling därför till 
största delen bör satsa just på elevernas utveckling till berättare. Kursplanen för svenskämnet i 
grundskolan säger dock följande:      
 
    Ämnet svenska kan knappast delas upp i moment som bygger på varandra i en given turordning. Det går  
    inte att hitta en jämt växande utveckling genom skolåren som innebär att de små barnen berättar och 
     beskriver, medan de äldre kan se sammanhang, utreda och argumentera. Redan det lilla barnet argumenterar   
     och diskuterar, och tonåringen har inte upphört att berätta och fantisera, men de gör det på olika sätt. 
     (Kursplan för svenskämnet. 2000) 
 
Kursplanen talar om att såväl små som stora barn använder språket på diverse olika sätt. Jag 
tolkar framhävandet av barns breda språkanvändning som ett tecken på inställningen att 
skolan bör ta vara på och utveckla alla de sätt på vilka barnen använder sitt språk. 
 
Bergöö, Jönsson och Nilsson (1997) framhåller att berättelsen behövs för att få syn på egna 
och andras erfarenheter. Dock räcker det inte att enbart syssla med berättande i grundskolan, 
menar författarna; för att elever ska kunna reflektera och analysera behöver de tidigt få 
utveckla såväl ”det diskursiva skrivandet”1 som ”det expressiva” ( s.32). 
  

                                                           
1 Att skriva diskursivt handlar, enligt Carin Sandqvist och Ulf Teleman (red.) (1989), om att inte bara berätta 
utan också förklara, analysera och jämföra. En diskursiv text riktar sig, skriver författarna, ofta till läsare som är 
obekanta för den som skriver. 
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Tanken att barn kan och bör använda språket på många olika sätt kommer igen som ett tema i 
en stor del av den litteratur jag läst om språkutveckling. Caroline Liberg (2000) visar på de 
vuxnas ansvar i detta; för att barn ska utveckla sitt skrivande inom flera olika genrer behöver 
de de vuxnas stöd. Liberg berättar om hur eleverna på en viss skola gavs flera dagars 
förberedelse innan de skulle skriva sagor, men att samma elever inte gavs något stöd alls då 
det var dags att skriva faktatexter. Författaren efterlyser lärare som skapar förutsättningar för 
eleverna att skapa levande texter av flera olika slag.  
 
 
2.5.4 Skrivpedagogik 
 
Studiet av språket har i skolan många gånger framför allt handlat om formfrågor. Detta 
skriver Per Olov Svedner (1997), som menar att man i skolan ofta har intresserat sig för 
satslära och drillövningar. Då det gäller elevtexter har man i skolan, enligt Göran Ejeman och 
Gunilla Molloy (1997), i många fall fokuserat de språkliga brister texterna innehållit. 
 
Ejeman och Molloy visar att sättet att se på språk och språkutveckling förändrats mycket 
under de senaste decennierna. Enligt nuvarande läroplan ska, skriver författarna, lärares 
behandling av elevtexter framför allt handla om att försöka förstå vad eleverna vill säga och 
om att hjälpa dem att se på sig själva som skrivare och läsare.  
 
Idag framträder, enligt Ejeman och Molloy, synen att språk- och skrivutveckling handlar om 
en process som ständigt pågår. Man menar att barns skrivutveckling har många likheter med 
deras talutveckling, och att vi av talutvecklingen kan lära oss att barns ibland felaktiga 
föreställningar om språket faktiskt rättar till sig efter hand. Björk och Liberg (1996) 
framhåller att barn bör få använda sina kunskaper om skriftspråket på ett prövande sätt, och 
att detta är det idealiska sättet för dem att lära sig både skriva och läsa. 
 
Teleman (1991) skriver att all språkpedagogik bör handla om att bygga vidare på det barnen 
redan kan, och att barns första skrivande således bör bygga på deras tal. Författaren menar att 
skrivande av dialoger eller av repliker till seriebilder är lämpliga aktiviteter för 
nybörjarskrivare, eftersom det i skrivandet av sådan text är naturligt att använda sitt talspråk 
(om än i skriftspråklig form). Även Björk och Liberg visar på ett sätt att bygga vidare på 
barns tal. Författarna rekommenderar att barn i samtal får ge uttryck för sina erfarenheter och 
funderingar, och att en lärare därefter visar barnen hur det de sagt kan representeras av 
skriftspråket2. 
 
Sedan man låtit barnens första skrivande ha talspråket som grund uppmuntrar man dem, 
skriver Teleman (1991), steg för steg till att övergå till ett skriftspråk som skiljer sig från det 
talade språket. Birgitta Allard och Bo Sundblad (1989) menar att skrivutveckling kan ses som 
att röra sig ”från ett skrivande till sig själv till att också, när så är befogat, behärska ett 
skrivande till andra” (s.218). 
 
Genom att i meningsfulla sammanhang skriva texter som ska läsas av andra kan barn få en 
naturlig motivation att skriva så att andra förstår och får ut något av deras texter. Lärare kan,      
skriver Allard och Sundblad (1989), fråga eleverna vad de tycker är betydelsefullt att tänka på 
när andra ska läsa deras texter. Genom att läsa mycket upptäcker barnen de konventioner som 
är typiska för skriftspråket och som därmed behöver användas i ett skrivande till andra.  
 
                                                           
2 Detta arbetssätt stämmer överens med LTG-metoden (LTG=Läsning på Talets Grund), som Ulrika Leimar 
introducerat i Sverige (Björk och Liberg 1998).  
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Grundskolans senaste läroplaner har, enligt Svedner (1997), burit på inställningen att man 
utvecklar sitt språk genom att helt enkelt använda det. Synen på språk som ett medel för 
kommunikation är framträdande i dagens läroplan, och man motsätter sig isolerade 
drillövningar i grammatik och rättstavning. Rättstavning och grammatik ska                  
ses som en hjälp i och en integrerad del av elevernas allmänna språkliga arbete. Eleverna ska i 
meningsfulla situationer tala, läsa och skriva så mycket som möjligt.  
 
 
2.5.5 Att arbeta med språklig medvetenhet 
 
Att vara språkligt medveten innebär, skriver Svensson (1998), att kunna uppmärksamma och 
reflektera över språkets formsida, och inte bara dess innebörd. En språkligt medveten 
människa uppmärksammar, menar Svensson, inte bara vad som sägs utan också på vilket sätt 
något sägs. 
 
Svensson visar att begreppet språklig medvetenhet är komplext. Såväl fonologisk och 
morfologisk medvetenhet (d.v.s. medvetenhet om språkets ljud respektive dess minsta 
betydelsebärande enheter) som syntaktisk medvetenhet (medvetenhet om språkregler), 
semantisk medvetenhet (medvetenhet om ords och meningars bokstavliga betydelser) och 
pragmatisk medvetenhet (medvetenhet om hur man använder språket) är delar av den 
språkliga medvetenheten.  
 
För att göra barn fonologiskt medvetna kan man, som Svensson skriver, arbeta med rim, låta 
barnen lyssna efter olika ljud i ord eller låta barnen ta bort eller lägga till ljud i ord. För att 
bygga upp en morfologisk medvetenhet hos barnen kan man, menar Svensson, låta barnen 
dela upp ord i stavelser eller låta dem vända och vrida på sammansatta ord: ”jul-gran – gran-
jul” (s.94)... 
 
Den syntaktiska medvetenheten kan, skriver Svensson, stimuleras genom att barnen får 
försöka uppmärksamma omvänd ordföljd eller ord som inte passar in i en viss mening. 
Semantisk medvetenhet kan tränas genom att barn får fundera på varför saker heter som de 
heter, och pragmatisk medvetenhet kan stimuleras genom aktiviteter där barnen får 
uppmärksamma dubbeltydigheter eller gissa gåtor. 
 
 
2.6 Hur arbetar lärare i verkligheten? 
 
Ett antal utbildningsinspektörer genomförde i slutet av 1990-talet en kvalitetsgranskning av 
den svenska skolan med avseende på hur man arbetade med läs- och skrivprocessen. 
Granskningen ledde fram till en indelning av skolor i A-, B- respektive C-miljöer. 
Nedanstående uppgifter (i 2.7) är hämtade från rapporten Läs- och skrivprocessen som ett led 
i undervisningen (2000).  
 
A-miljöerna kännetecknades av att man på ett medvetet och systematiskt sätt arbetade med 
läs- och skrivprocessen, och av att man hade ett utvecklingsperspektiv i arbetet. Läs- och 
skrivprocessen visade sig vara en viktig del inom många av skolämnena, och man arbetade 
med ämnesintegrerade teman. Elevernas egna tankar och erfarenheter ansågs viktiga i A-
miljöerna. Det eleverna skrev lästes alltid upp för någon, ofta för andra barn eller ungdomar. 
Lyssnande-, samtals-, skriv- och läsprocesser tilläts i dessa miljöer gå i varandra och stödja 
varandra. 
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Även i B-miljöerna gick lyssnande, samtalande, läsande och skrivande i varandra och stödde 
varandra. Dock var arbetet med läs- och skrivprocessen inte lika medvetet och systematiskt 
som i A-miljöerna; det var i B-miljöerna exempelvis främst svenskämnet som fick ta hand om 
elevernas läs- och skrivutveckling. Eleverna läste och skrev till stor del för att upprepa vad 
andra redan sagt och tänkt, och även om lärarna i sin undervisning försökte knyta an till 
elevernas erfarenheter var det osäkert om alla elever verkligen kände sig berörda. De 
mottagare som fanns för elevernas skrivande och läsande var i stort sett endast läraren samt de 
enskilda eleverna själva.  
 
I C-miljöerna fanns ingen integration mellan olika skolämnen. För att utveckla elevernas 
talande och skrivande praktiserades ofta isolerad färdighetsträning i arbetsböcker, och läs- 
respektive skrivkunnandet reducerades till behärskandet av några okomplicerade grammatiska 
aspekter. Läraren var den enda mottagaren för elevernas skrivande och läsande och i det 
mesta man ägnade sig åt fanns endast ett rätt svar. Man gjorde knappt några försök att i 
undervisningen utgå från vare sig lärares eller elevers egna erfarenheter. 
 
Endast en jämförelsevis liten del av den skolverksamhet som granskades utgjordes av A-
miljöer. Som orsaker till detta anges att lärarna inte har kunskap om läs- och skrivprocessens 
betydelse i olika skolämnen och under hela elevernas skoltid, att de nationella kursplanerna 
ofta inte är tillräckligt tydliga när det gäller arbetet med läs- och skrivprocessen samt att 
många skolor är i avsaknad av en stark pedagogisk ledning som sätter fart på utvecklingen. 
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3 METOD 
 
 
3.1 Val av metod 
 
Det finns olika sätt att genomföra undersökningar. Jan Trost (2001) förklarar att den som vill 
kunna ange antal och frekvenser bör göra en kvantitativ studie, medan den som vill hitta 
mönster eller förstå människors sätt att tänka bör göra en kvalitativ undersökning. Ord som 
fler och mer hör enligt Trost hemma i det kvantitativa tänkandet. Kvalitativa undersökningar 
saknar denna typ av jämförelser. 
 
Trost menar att verkligheten är för komplicerad för att man ska kunna tala om alla studier som 
antingen kvantitativa eller kvalitativa. Det kan vara så att vissa delar av en undersökning är  
kvantitativa, medan andra är kvalitativa.  
 
Då jag i min egen undersökning sökte svar till exempel på frågan huruvida lärare i år F-3 
medvetet arbetar med sina elevers språkutveckling, använde jag en kvantitativ metod. Jag tog 
helt enkelt reda på hur många av lärarna i undersökningen som angett att de ofta arbetar 
medvetet med elevernas språk. För att till exempel få svar på frågan om förskolans och 
grundskolans lärare arbetar och tänker på olika sätt tänkte jag däremot i kvalitativa banor. Jag 
letade efter mönster i de två lärargruppernas arbets- och tänkesätt.  
 
För att få en inblick i hur lärare i år F-3 tänker och arbetar då det gäller elevernas 
språkutveckling, genomförde jag en enkätundersökning. Enkätundersökningen gjorde det 
möjligt för mig att få svar från ett större antal människor än jag kunnat få vid exempelvis en 
intervjuundersökning. En undersökning där många människor ingår gör det, som Judith Bell 
(1993) skriver, möjligt att jämföra, och inte bara beskriva, de svar man får. 
 
 
3.2 Utformandet av min enkät och av tillhörande brev 
 
Då jag först funderade på hur min enkät skulle se ut tänkte jag mig att den skulle innehålla 
öppna frågor, det vill säga frågor utan fasta svarsalternativ. De som svarade på min enkät 
skulle få associera fritt och använda sina egna ord, och jag tänkte mig att jag på det sättet 
skulle få både intressantare och mer uttömmande svar än om jag gett undersökningsdeltagarna                     
färdiga svarsalternativ att välja bland. Trost varnar dock för att använda öppna frågor i 
enkäter. Dels är det, skriver författaren, av stor vikt att enkäter är lätta att besvara, och dels 
bör man som enkätskapare inte göra det alltför svårt för sig då det gäller bearbetandet av 
enkätsvaren.  
 
Även min enkät blev till sist en enkät med svarsalternativ, dock med två öppna frågor. Trost 
skriver att han starkt rekommenderar en öppen fråga i varje enkät, eftersom den svarande 
kanske har något utöver de fasta svarsalternativen att tillägga.  
 
Trost visar på vikten av att precisera och noggrant tänka igenom de svarsalternativ man som 
enkätskapare anger i sin enkät. Författaren påpekar till exempel att alternativ som ”ofta” och 
”sällan” (Trost 2001, s.67) kan betyda olika saker för olika personer. I den första frågan i min 
enkät ersatte jag svarsalternativ av den nämnda typen med alternativ i stil med ”två till fyra 
gånger i veckan” och ”mindre än två gånger i månaden”. I den sjätte frågan ansåg jag det 
dock vara svårt att precisera svarsalternativen, och måste därmed, i efterhand, vara medveten 
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om att de personer som här angett samma svarsalternativ trots allt inte självfallet menar 
samma sak. 
 
Frågorna i enkäten formulerades utifrån det syfte och de frågeställningar jag satt upp för mitt 
arbete (se s.4). Till frågeställningen ”Hur arbetar lärare med sina elevers språkutveckling?” 
formulerades hela tre frågor/uppmaningar (se fråga tre till fem nedan), och frågeställningen 
”Arbetar lärarna på ett annat sätt idag än de gjorde tidigare?” blev till två enkätfrågor (se fråga 
sex och sju nedan). Nedan syns de frågor respektive uppmaningar som min enkät kom att 
innehålla. 
 
             1.   Arbetar du medvetet med dina elevers språkutveckling? 

2.   Varför arbetar du medvetet med dina elevers språkutveckling? 
3. Vilka av följande aktiviteter använder du i din undervisning? (till denna fråga 

finns en mängd olika svarsalternativ att rangordna) 
4. Använder du något av arbetssätten nedan? (här ges förslag på olika sätt att 

behandla elevtexter) 
5. Berätta om en språkutvecklande aktivitet/metod som du arbetar särskilt mycket 

med, och motivera varför du använder den aktiviteten/metoden! 
6. Är ditt sätt att arbeta med elevers språkutveckling annorlunda idag jämfört med 

tidigare? 
7. På vilket sätt arbetar du annorlunda idag jämfört med tidigare? 

 
Fråga ett till och med fyra samt fråga sex följdes av diverse färdiga svarsalternativ att kryssa 
för eller rangordna. Till fråga fem och sju uppmanades deltagarna i studien att själva 
formulera svar.  
 
Till varje enkät bifogades ett informationsbrev. I enlighet med informationskravet (Etik, 1996) 
upplyste jag där undersökningsdeltagarna om min studies syften, om vilket bibliotek min 
uppsats efter färdigställandet skulle finnas på samt om att deltagandet i undersökningen 
naturligtvis var frivilligt. 
 
Enkäten och informationsbrevet finns i bilaga ett respektive två till denna uppsats. 
 
 
3.3 Utskick och svarsfrekvens 
 
Min handledare för arbetet rekommenderade mig att skicka ut 60 enkäter. Jag skickade ut 54, 
det vill säga ett antal som låg nära den rekommendation jag fått. Enkäterna sändes, mestadels 
i buntar om tre enkäter, till omkring 15 skolor. 
 
Trost skriver att det är vanligt att 50 till 75 procent av utskickade enkäter besvaras. Av de 
enkäter jag själv sänt ut besvarades emellertid endast omkring 35 procent, det vill säga 19 
enkäter.  
 
 
3.4 Sammanställning av enkätsvaren 
 
Då jag sammanställde de enkäter jag fått in behandlade jag till att börja med varje fråga för 
sig. Då frågorna i enkäten var av olika karaktär behandlade jag dem på olika sätt. 
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Frågorna ett (”Arbetar du medvetet med dina elevers språkutveckling?”) och sex (”Är ditt sätt 
att arbeta med elevers språkutveckling annorlunda idag jämfört med tidigare?”) var lättast att 
behandla, eftersom de som fyllde i enkäterna där skulle ange endast ett svarsalternativ var. Jag 
kontrollerade helt enkelt för varje svarsalternativ hur många lärare som angett just det 
alternativet, och tittade sedan efter mönster i svaren.  
 
Vid behandlingen av fråga två (”Varför arbetar du medvetet med dina elevers 
språkutveckling?”) och fyra (”Använder du något/några av arbetssätten nedan?”), där de som 
svarade om möjligt skulle rangordna flera olika svarsalternativ, skrev jag först på särskilda 
papper av vad varje lärare hade svarat. Därefter tittade jag efter mönster i svaren.  
 
Jag upptäckte, vad gäller fråga två, att vissa av svarsalternativen fanns med som nummer ett, 
två eller tre i väldigt många lärares rangordning. Jag fann det befogat att ange detta mönster i 
min text. Då det gäller fråga fyra var det mönster jag fann annorlunda; istället för att se någon 
trend bland de svarsalternativ som lärarna satt som de tre främsta i sina rangordningar märkte 
jag att två svarsalternativ var särskilt frekventa i deras svar. 
 
Fråga tre (”Vilka av följande aktiviteter använder du i din undervisning?”) innehöll hela 15 
olika svarsalternativ att, om möjligt, rangordna. Jag bestämde mig för att behandla varje 
svarsalternativ för sig. Jag skrev ned hur många ettor (det vill säga hur många lärare som satt 
ett visst alternativ som nummer ett i sin rangordning), tvåor, treor och så vidare varje enskilt 
alternativ fått. Därefter kontrollerade jag vilka svarsalternativ som fått flest låga siffror, och 
som alltså representerade aktiviteter som lärarna ofta använde. 
 
Fråga fem (”Berätta om en språkutvecklande aktivitet/metod som du arbetar särskilt mycket 
med, och motivera varför du använder den aktiviteten/metoden!”) och sju (”På vilket sätt 
arbetar du annorlunda idag jämfört med tidigare?”) var så kallade öppna frågor, det vill säga 
frågor utan färdiga svarsalternativ (se Trost 2001). Jag skrev av lärarnas svar på dessa frågor 
på särskilda papper och undersökte sedan om det fanns några likheter mellan svaren. 
       
 
3.5 Analys av och diskussion kring resultatet 
 
Då jag sammanställt enkätsvaren tittade jag närmare på de resultat jag fått. Jag försökte 
analysera, diskutera och i vissa fall tolka resultaten, samt koppla resultaten till den litteratur 
jag läst om språk, språkutveckling och språkutvecklande arbete.  
 
 
3.6 Reflektion kring min metod 
 
De flesta av frågorna i min enkät innehåller fasta svarsalternativ. Fasta svarsalternativ kan 
underlätta för såväl undersökningsdeltagare som undersökare, men kan också innebära 
problem (Trost 2001). Ett problem är, visar Trost, att den ordning som enkätskaparen väljer 
att placera olika svarsalternativ i kan påverka undersökningsdeltagarna till att ange svar som 
de inte skulle ha angett om svarsalternativen stått i en annan ordning. Den ordning jag själv 
placerat mina svarsalternativ i kan alltså ha påverkat det resultat jag fått av min undersökning. 
 
Jag har på flera ställen i min enkät bett undersökningsdeltagarna rangordna olika 
svarsalternativ. Detta för att få en uppfattning om hur pass betydelsefullt innehållet i olika 
svarsalternativ är i lärarnas förhållningssätt eller verksamhet. Jag har efter undersökningen 
insett att rangordningen kan ha fått vissa av svarsalternativen att se mer undanskymda ut än de 
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egentligen borde göra. Då det gäller svaren på enkätens andra fråga kan man till exempel få 
uppfattningen att de deltagande lärarna inte tycker att det är så viktigt att deras elever 
utvecklas i sitt läsande och skrivande. Även om många lärare säkert värdesätter elevernas 
utveckling av redskap för tänkande och lärande (se Resultat) är det nog i verkligheten svårt att 
hitta den lärare som i år ett till tre inte arbetar hårt för att eleverna ska utvecklas i sitt läsande 
och skrivande! 
 
De två första frågorna i enkäten lyder: ”Arbetar du medvetet med dina elevers 
språkutveckling?” respektive ”Varför arbetar du medvetet med dina elevers 
språkutveckling?”. Kanske var mitt val av ordet ”medvetet” inte det bästa. Dels tror jag att det 
för de allra flesta av de yngre barnens lärare är självklart att man arbetar medvetet med 
elevernas språkutveckling. Dels kan ordet ”medvetet” kanske vara en aning laddat; ingen 
lärare vill väl vara omedveten? En fråga gällande huruvida lärarna arbetar systematiskt med 
sina elevers språkliga utveckling hade kanske varit mer på sin plats. 
 
Fråga nummer sex i min enkät lyder: ”Är ditt sätt att arbeta med elevers språkutveckling 
annorlunda idag jämfört med tidigare?”. Då 12 av de 14 grundskollärarna samt tre av de fem 
förskollärarna i undersökningen anger att de arbetat i respektive yrke i minst 20 år, kan vi ana 
att många av lärarna i sina svar på denna fråga tänker sig ett tidsperspektiv på 20 år eller mer. 
Jag inser efter undersökningens genomförande att jag, i enkätens sjätte fråga, gärna hade 
kunnat precisera begreppet ”tidigare”. Om jag till exempel hade frågat lärarna huruvida de 
arbetade annorlunda idag jämfört med när de var nya som lärare hade jag vetat mer exakt vad 
de sedan menade med sina svar. 
 
I min enkät finns två så kallade öppna frågor, det vill säga frågor utan fasta svarsalternativ. 
Trost menar att öppna frågor är intressanta på det sättet att de ger den svarande möjlighet att 
associera fritt, men att det också finns flera problem med denna typ av frågor. Ett problem är, 
skriver Trost, att vissa av dem som svarar på de öppna frågorna skriver så kortfattat att det är 
svårt att förstå vad de menar. Ett annat problem är, fortsätter författaren, att somliga deltagare 
i undersökningen kan vara ovana vid att skriva eller osäkra på vad de egentligen tänker om 
den fråga det gäller, och att dessa undersökningsdeltagare därför låter bli att svara på frågan. I 
min undersökning stötte jag framför allt på det senare problemet. Några av dem som deltog lät 
bli att svara på den ena eller på båda av de öppna frågorna, och min undersökning blev 
därmed mindre omfattande än den kunde ha blivit. 
 
Till den låga svarsfrekvensen (endast 35 procent - det vill säga 19 exemplar - av de utskickade 
enkäterna besvarades) i min enkätundersökning kan jag tänka mig två skäl. Dels kan jag tänka 
mig att många lärare, då enkäterna skickades ut, hade mycket av jul- och luciaförberedelser 
att tänka på (enkäterna skickades ut i början av december). Dels kan jag tänka mig att några 
lärare inte förstod att jag behövde få in enkätsvaren före jul; på en liten del av enkäterna hade 
jag nämligen inte angett något datum för återlämning av enkäterna. Då min undersökning 
alltså varit liten och deltagandet i den lågt, kan jag naturligtvis inte på något sätt generalisera 
utifrån studien. Dock kan jag belysa något av hur ett antal lärare förhåller sig och arbetar då 
det gäller elevers språkliga utveckling.  
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4 RESULTAT 
 
I resultatredovisningen utgår jag, vilket rubrikerna nedan visar, ifrån de frågeställningar som 
min undersökning bygger på (se s.5). Det kan vara betydelsefullt att veta att fem av de 19 
undersökningsdeltagarna visade sig vara förskollärare, 12 lågstadielärare, två 1-7-lärare samt 
en såväl lågstadie- som 1-7-lärare. 
 
 
4.1 Arbetar lärare i förskoleklasser och i år ett till tre medvetet med sina 
elevers språkutveckling? 
 
Omkring tre fjärdedelar av de lärare som svarat på enkäten anger att de varje dag medvetet 
arbetar med sina elevers språkutveckling. Av de övriga fem lärarna anger tre att de två till fyra 
gånger i veckan medvetet arbetar i detta syfte. 
 
 
4.2 Varför arbetar lärare i förskoleklasser och i år ett till tre medvetet med 
sina elevers språkutveckling?  
 
En betydande del av lärarna i min undersökning anger, bland de tre viktigaste skälen till deras 
medvetna arbete med elevernas språkutveckling, ett eller flera av följande svarsalternativ: 
 
• ”För att eleverna ska utvecklas i sin muntliga kommunikation med andra” 
• ”För att eleverna ska kunna sätta ord på sina egna känslor” 
• ”För att eleverna ska utveckla ett redskap för sitt tänkande 
• ”För att eleverna ska utveckla ett redskap för sitt lärande” 
 
Endast omkring en femtedel av lärarna anger alternativet ”För att eleverna ska utvecklas i sitt 
läsande” som ett av de tre viktigaste skälen till det medvetna arbetet med elevers 
språkutveckling. När det gäller alternativet ”För att eleverna ska utvecklas i sitt skrivande” 
anger ungefär hälften av lärarna att detta är det bland svarsalternativen minst viktiga eller näst 
minst viktiga skälet till att de arbetar med att utveckla sina elevers språk. Bland de få lärare 
som trots allt anger något av ovanstående två alternativ som ett av de tre viktigaste skälen till 
arbetet med elevernas språkutveckling arbetar samtliga i grundskolan. 
 
 
4.3 Hur arbetar lärarna med elevernas språkutveckling? 
 
4.3.1 ”Vilka av följande aktiviteter använder du i din undervisning?”  
         (fråga 3 i enkäten) 
 
Tydligt i enkäterna är att följande sex aktiviteter används mycket av lärarna: 
 
• Språklekar 
• Samtal 
• Högläsning av berättande skönlitteratur 
• Muntlig framställning 
• Individuellt skrivande av berättelser 
• Strukturerade språkövningar 
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De undersökningsdeltagare som hör till grundskolan visar sig arbeta något mindre med 
språklekar än vad deltagande förskollärare gör. Lärarna i grundskolan verkar dock i betydligt 
större utsträckning än förskollärarna låta sina elever skriva berättelser (endast en av 
förskollärarna svarar i enkäten att hon över huvud taget arbetar med individuellt skrivande av 
berättelser). Samtal, strukturerade språkövningar, muntlig framställning samt högläsning av 
berättande skönlitteratur verkar användas ungefär lika mycket av förskollärare som av lärare i 
grundskolan. 
 
Skrivandet av berättelser verkar i undersökningsdeltagarnas verksamhet vara en betydligt 
vanligare aktivitet än skrivandet av andra typer av text. Vidare verkar det gemensamma 
skrivandet (då vuxna och barn skriver tillsammans) av olika slags texter vara ungefär lika 
vanligt som det individuella skrivandet. 
 
Högläsning av berättande skönlitteratur praktiseras av lärarna i större utsträckning än 
högläsning av andra sorters text. 
 
 
4.3.2 ”Använder du något/några av arbetssätten nedan?” (fråga 4 i enkäten) 
 
Av de fem förskollärare som deltagit i undersökningen anger tre att de inte använder något av 
arbetssätten (det vill säga de olika varianterna av behandling av elevtexter) som anges under 
fråga fyra. De resterande två anger att de arbetar med ”upptäckarskrivning”, något som den 
ena av dem väljer att kalla ”lekskrivning”. 
 
Knappt hälften av lärarna i grundskolan menar att alternativet ”upptäckarskrivning” är det 
arbetssätt de använder mest. Bland de övriga är alternativet ”Lärarna uppmanar eleverna att 
skriva så att andra förstår och får ut något av deras texter” frekvent som det arbetssätt man 
använder mest.  
 
Det visar sig inte vara särskilt vanligt att lärare rättar elevers texter när eleverna skrivit färdigt 
dessa, eller att elever läser och ger gensvar på varandras texter. 
 
 
4.3.3 ”Berätta om en språkutvecklande aktivitet/metod som du arbetar särskilt mycket  
         med, och motivera varför du använder den aktiviteten/metoden!” (fråga 5 i  
         enkäten) 
 
Flera av förskollärarna i undersökningen visar tydligt att de lägger ned mycket arbete på att 
utveckla elevernas språkliga medvetenhet. Man talar bland annat om arbete med språklekar, 
exempelvis enligt Bornholmsmodellen3. 
 
Även flera av lärarna i grundskolan verkar lägga vikt vid arbete med språklek. Vanliga 
språkutvecklande aktiviteter i grundskolan visar sig vidare vara olika former av muntlig 
framställning (”berättarrunda”, ”diskussioner och samtal”, ”återberättande” och ”klassråd” är 
aktiviteter som nämns) samt skrivande och läsande av egna texter. 
 
 

                                                           
3 Se exempelvis Häggström Ingrid (1994): Språklekar efter Bornholmsmodellen. Solna: Seelig & Co / 
katalogavdelningen 
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4.4 Arbetar lärarna på ett annat sätt idag än de gjorde tidigare? 
 
 
4.4.1 ”Är ditt sätt att arbeta med elevers språkutveckling annorlunda idag      
         jämfört med tidigare?” (fråga 6 i enkäten) 
 
En övervägande del av lärarna i undersökningen anser att de över tid förändrat sitt arbetssätt 
med elevernas språkutveckling mycket eller ganska mycket.  
 
 
4.4.2 ” På vilket sätt arbetar du annorlunda idag jämfört med tidigare?” 
         (fråga 7) 
 
Flera av förskollärarna i undersökningen menar att deras arbete med elevernas 
språkutveckling är mer medvetet och strukturerat idag jämfört med hur det var tidigare. 
 
Flera av lärarna i grundskolan anger att de arbetar mer individualiserat med elevernas 
språkutveckling idag jämfört med tidigare. 
 
 
4.5 Sammanfattning av resultat 
 
Frågeställning Resultat 
 
Arbetar lärare i förskoleklasser och i år ett till 
tre medvetet med sina elevers 
språkutveckling, och i så fall varför? 

 

 
De flesta av lärarna i min undersökning 
arbetar minst två gånger i veckan medvetet 
med sina elevers språkutveckling.  
 
Den största delen av lärarna verkar, genom 
sitt arbete med elevernas språkutveckling, 
framför allt vilja ge eleverna verktyg för 
tänkande, lärande och kommunikation, samt 
möjlighet att sätta ord på sina egna känslor. 
 

 
Hur arbetar lärarna med sina elevers 
språkutveckling? 

 
Språklekar, samtal, högläsning av berättande 
skönlitteratur, muntlig framställning, 
individuellt skrivande av berättelser samt 
strukturerade språkövningar används mycket 
i undersökningsdeltagarnas pedagogiska 
verksamhet. 
 
Det är vanligt att lärarna i låter eleverna 
använda ”upptäckarskrivning”, samt att de 
uppmanar eleverna att skriva så att andra 
förstår och får ut något av deras texter. 
 
Arbete med muntlig framställning samt med 
utvecklingen av elevernas språkliga  
medvetenhet förekommer i stor utsträckning. 
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Arbetar lärare i förskoleklasser och lärare i 
grundskolan på olika sätt och av olika skäl 
med sina elevers språkutveckling? 

 
Deltagande lärare i förskoleklass respektive 
grundskola verkar i ungefär samma 
utsträckning arbeta medvetet med  
sina elevers språkutveckling.  
 
De båda lärarkategorierna anger i många fall 
ungefär samma skäl till arbetet med elevernas 
språkutveckling. Dock finns en skillnad vad 
gäller svarsalternativen ”för att eleverna ska 
utvecklas i sitt läsande” respektive ”för att 
eleverna ska utvecklas i sitt skrivande”. 
Medan en viss del av lärarna i grundskolan 
anger det ena eller båda av ovanstående 
alternativ bland sina tre viktigaste skäl till 
arbetet med elevernas språkutveckling, gör 
ingen av förskollärarna detta. 
 
Deltagande lärare i grundskolan arbetar enligt 
enkäterna något mindre med språklekar än 
vad lärarna i förskolan gör, medan lärarna i 
grundskolan i betydligt större utsträckning än 
deltagande förskollärare låter eleverna skriva 
berättelser (endast en av förskollärarna svarar 
i enkäten att hon över huvud taget arbetar med 
individuellt skrivande av berättelser). 
 
Vad gäller de modeller för behandling av 
elevtexter som anges i enkäten, anger tre av 
fem förskollärare att de inte använder något  
av arbetssätten. De resterande två anger att de 
arbetar med ”upptäckarskrivning”, något som 
enligt enkäterna är vanligt även hos lärarna i 
grundskolan. I grundskollärarnas arbete är 
det, förutom att man låter eleverna praktisera 
”upptäckarskrivning”, vanligt att läraren 
uppmanar eleverna att skriva så att andra 
förstår och får ut något av deras texter. 
 
Då det gäller på vilket sätt lärarnas arbete har 
förändrats över tid, anger tre av fem 
förskollärare att deras arbete med elevernas 
språkutveckling har blivit mer medvetet och 
strukturerat. Tre av de 14 lärarna i  
grundskolan anger istället att arbetet med  
elevernas språkutveckling är mer 
individualiserat idag jämfört med tidigare. 
 

 20



 
Arbetar lärarna på ett annat sätt idag än de 
gjorde tidigare? 

 
Se det sista stycket på föregående sida. 
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5 ANALYS OCH DISKUSSION 
 
 
5.1 Ett medvetet språkutvecklande arbete 
 
De flesta av undersökningsdeltagarna verkar arbeta ofta och medvetet med sina elevers 
språkutveckling. Lärarna verkar således arbeta i enlighet med den för svenskämnet i 
grundskolan gällande kursplanen (2000), som talar om att en av skolans viktigaste uppgifter 
är att skapa goda förutsättningar för elevernas språkutveckling. 
 
Svedner (1999) påpekar att det, enligt Lpo94, är alla lärares och skolämnens ansvar att verka 
för elevernas språkutveckling. Svedner menar att det gemensamma ansvaret inte är något 
problem på lägre stadier, där en och samma lärare har många ämnen, men att trenden på högre 
stadier ofta blir att allt ansvar för elevernas språkutveckling läggs på svenskläraren. 
En viktig anledning till att den övervägande delen av lärarna i min undersökning i så stor 
utsträckning arbetar med sina elevers språkutveckling torde kunna vara att samtliga lärare 
förmodligen arbetar som ”klasslärare” (detta framgår för det mesta inte i enkäterna, men är ju 
fortfarande mycket vanligt bland lärare för yngre barn). Även om exempelvis en slöjdlärare i 
år 3-6 eller en bildlärare i år 7-9 säkert på många sätt kan bidra till sina elevers 
språkutveckling, undrar jag om dessa lärare skulle ha svarat detsamma som lärarna i år F-3 på 
den första frågan i min enkät. 
 
Varken kursplanen för svenskämnet eller lärarna i min undersökning verkar ansluta sig till 
den nativistiska språkutvecklingsteorin (se s.7), enligt vilken barns arvsanlag och 
mognadsnivå spelar den stora rollen i deras språkutveckling. Man verkar istället ha stor tilltro 
till de vuxnas betydelse för barns språkliga utveckling.  
 
 
5.2 Motiv bakom arbetet 
 
Jag hade väntat mig att lärarna i år ett till tre, som svar på fråga två i min enkät, i större 
utsträckning skulle svara att de arbetade med elevernas språkutveckling för dessas läs- och 
skivutvecklings skull. De mål som kursplanen för svenskämnet anger att eleverna ska ha nått 
upp till i slutet av det femte skolåret handlar till stor del om läsning och skrivning. 
 
Under min lärarutbildning har det i något sammanhang talats om att lärare i sitt arbete ofta 
koncentrerar sig på kursplanens uppnåendemål, men glömmer dess strävansmål4. Så verkar 
dock inte vara fallet då det gäller lärarnas arbete med elevernas språkutveckling. 
 
Kursplanen för svenskämnet i grundskolan talar i sina strävansmål bland mycket annat om att 
eleverna ska lära sig att uttrycka sig muntligt i många olika sammanhang och om att de ska 
lära sig att använda sitt språk och sitt tänkande för att tillägna sig nya kunskaper. De lärare 
som deltagit i min undersökning verkar, av enkäterna att döma, prioritera mål som dessa 
framför mål som att eleverna ska utvecklas i sitt läsande och skrivande. 
 
Jag har tidigare i uppsatsen diskuterat de problem som kan ha uppstått på grund av att jag i 
enkäten ofta bett deltagande lärare rangordna olika svarsalternativ. Jag har lyft fram tanken 

                                                           
4 Grundskolans kursplaner anger för varje skolämne två typer av mål för verksamheten. Dels anges mål som alla 
elever ska nå upp till, dels anges mål att sträva efter. 
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på att rangordningen kan ha fått vissa svarsalternativ att se mer undanskymda ut än vad som 
kanske egentligen borde vara fallet. Man kan av svaren på enkätens andra fråga exempelvis få 
uppfattningen att undersökningsdeltagarna inte prioriterar sina elevers läs- och 
skrivutveckling. Även om många lärare säkert ser det som ännu viktigare att eleverna 
utvecklar redskap för till exempel känslobearbetning och lärande, är vi nog få som tror att 
lärare för yngre barn inte sätter högt värde på elevernas utveckling i läsning och skrivning. 
Vidare kan säkert många lärare se utvecklingen av elevernas lärande- och tänkandeförmåga 
som något mycket viktigt, men samtidigt se läs- och skrivutveckling som ett medel för 
eleverna att nå sådana förmågor. 
 
Då jag själv har valt ut svarsalternativ till frågorna i min enkät, har jag naturligtvis också på 
ett sätt påverkat resultatet av undersökningen. Annorlunda svarsalternativ hade kunnat ge ett 
annorlunda resultat. Svaren på enkätens tredje fråga tyder på att många av 
undersökningsdeltagarna ofta låter sina elever skriva berättelser. Kanske hade vi även i svaren 
på fråga två fått se en tydligare inriktning på exempelvis skrivande om jag utelämnat 
svarsalternativ som ”För att eleverna ska utveckla ett redskap för sitt tänkande” och ”För att 
eleverna ska utveckla ett redskap för sitt lärande”. 
 
 
5.3 Språkutvecklande aktiviteter  
 
5.3.1 Språklekar 
 
Språklekar är enligt enkäten en viktig ingrediens i många lärares arbete. Lekar med fokus på 
språkets formsida kan, skriver Svensson (1998) hjälpa barn att bli språkligt medvetna.  
 
Enligt enkäterna arbetar inte minst förskollärare mycket och medvetet med språklek. Flera av 
förskollärarna i undersökningen uttrycker klart och tydligt att de arbetar med att göra barn 
språkligt medvetna. Svensson berättar att många studier talar för den språkliga 
medvetenhetens betydelse vid läs- och skrivinlärningen, och med tanke på detta torde arbetet 
med barns språkliga medvetenhet vara en god investering. Svensson menar vidare att 
språklekar kan väcka barns intresse för språket. Om detta stämmer är det lekfulla mötet med 
språket kanske än mer betydelsefullt.  
 
 
5.3.2 Samtal och muntlig framställning 
 
Att samtal används i förskolans och grundskolans verksamhet kan tyckas självklart och 
naturligt, eftersom skolan förmodligen inte skulle kunna fungera om de som vistades där inte 
talade med varandra. Kommentarer från flera lärare visar dock att samtal i skolan kan handla 
om betydligt mer än vanligt ”prat”.  
 
Enkäterna visar att samtal i skolan kan användas för att hos eleverna utveckla allt ifrån 
kommunikations- och lyssnandeförmåga till tänkande och språklig medvetenhet. Säkert 
använder många av lärarna samtalets form också för att ge eleverna verktyg för lärande och 
känslobearbetning (en stor del av lärarna anger ju, som svar på enkätens andra fråga, att 
viktiga skäl till att de arbetar medvetet med sina elevers språkutveckling är att de vill ge 
eleverna redskap för just känslobearbetning och lärande). 
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Muntliga framställningar, det vill säga monologer, förekommer enligt enkäterna ofta i den 
pedagogiska verksamheten, och Eriksen Hagtvet och Pálsdóttir (1993) talar varmt för denna 
form av muntlig verksamhet. Författarna visar hur monologen kan förbereda eleverna för 
skrivandet. Monologens språk är som skriftens, om än i muntlig form. 
Som jag nämnt tidigare menar Björk och Liberg (1996) att en människas utvecklande av tal-, 
lyssnande-, läs- och skrivfärdigheter hänger ihop. Således kan olika typer av samtal inte 
enbart bidra till elevernas utveckling av sådant som kommunikations- och lyssnandeförmåga, 
utan också lägga grunden för en god skriftspråksutveckling. 
 
Björk och Liberg skriver att språkutveckling äger rum när människor använder språket i 
meningsfulla sammanhang. Jag tror att samtal om hur man ska vara som kamrat (se ovan) kan 
vara exempel på något i många elevers ögon meningsfullt, och att sådana samtal därför torde 
kunna skapa såväl ett behov av att använda språket som en öppenhet för att utveckla 
detsamma.    
 
                   
5.3.3 Högläsning  
 
Högläsning av berättande skönlitteratur är, enligt enkäterna och enligt min egen erfarenhet, en 
mycket vanlig aktivitet i såväl förskola som grundskola. Eriksen Hagtvet och Pálsdóttir 
(1993) skriver om den stora betydelse högläsning kan ha för barns ordförråd samt för deras 
utveckling av ett sammanhängande och situationsoavhängigt språk. Björk och Liberg (1996) 
påpekar att vuxnas högläsning för barn ger barnen värdefulla erfarenheter av skriftspråket; 
erfarenheter som blir till nytta då barnen själva ska lära sig att läsa och skriva. 
 
Allard och Sundblad (1989) skriver att barns upptäckande av olika språkliga funktioner är 
beroende av vad barnen möter i sin omvärld. Lärares som praktiserar högläsning av 
berättande skönlitteratur torde skapa förutsättningar för eleverna att ”upptäcka” den 
berättande texten för att sedan kunna använda den i eget textskapande. 
 
Får eleverna då någon chans att ”upptäcka” andra typer av text än den berättande 
skönlitteraturen? Enligt enkäterna är ju högläsning av berättande skönlitteratur en betydligt 
vanligare aktivitet i skolan än högläsning av andra texttyper. Kanske är det så att somliga 
texter passar bättre för högläsning än andra; sagor och berättelser är förmodligen ofta 
väsentligt mer fängslande för åhörarna än till exempel faktatexter och tidningsartiklar. Genom 
egen läsning kan eleverna, tänker jag, få del av fler textgenrer än dem de får del av genom 
högläsningen. 
 
 
5.3.4 Skrivande 
 
Många av deltagarna i min undersökning verkar låta sina elever träna mycket på att skriva 
berättande text. Betydligt mindre vanligt verkar det vara att eleverna får skriva faktatexter, 
meddelanden och dikter. 
 
Hultman (1989) menar, som jag tidigare skrivit, att elever behöver hela sin grundskoletid för 
att utveckla skrivandet av just berättelser. Bergöö, Jönsson och Nilsson (1997) menar däremot 
att elever för att få möjlighet att analysera och reflektera tidigt behöver få använda flera olika 
genrer i sitt skrivande. 
 

 24



Vad är det då som gör att skrivandet av berättelser är så mycket vanligare i 
undersökningsdeltagarnas verksamhet än skrivandet av andra typer av text? Ingen av lärarna 
kommenterar detta i enkäterna, men jag gissar att man tänker sig att det är roligare och 
enklare för barn att skriva berättelser än att skriva till exempel faktatexter. Vid skrivandet av 
berättelser kan man fritt använda sig av fantasin eller av sina egna erfarenheter, medan man 
vid skrivandet av faktatexter strikt måste hålla sig till det som är verkligt och kanske tvingas 
leta i böcker och hålla reda på en mängd detaljer. Enligt kursplanen för svenskämnet ska 
skolan sträva efter att eleverna utvecklar en lust till kreativt språkanvändande, och jag kan 
tänka mig att många lärare är noga med att upprätthålla elevernas skrivglädje. 
 
Ejeman och Molloy (red.) (1997) menar att många barn och vuxna ser poesi som något 
konstigt och svårt. Författarna påpekar vidare att så lite som mindre än en procent av 
barnboksutgivningen i Sverige handlar om lyrik för barn. Kanske har vi här ett par 
anledningar till det sparsamma diktskrivande som min enkätundersökning visar på.  
 
Björk och Liberg (1996) menar emellertid att det ofta är mycket tacksamt att använda dikt i 
skolsammanhang. När barnen hör dikter läsas upp inser de, skriver författarna, att dikter har 
ett speciellt språk med ingredienser som liknelser och bilder.  
 
Att dikta borde, tänker jag, kunna räknas som ett sätt att leka med språket. I diktskrivandet 
kan barn få vrida och vända på ord och uttryck, något som Svensson (1998) menar kan väcka 
deras intresse för språket. Barn tänker så mycket klokt, skriver Björk och Liberg (1996), och i 
diktskrivandet kan de uttrycka sina funderingar på ett annorlunda sätt.  
 
Skrivandet av meddelanden är enligt enkäterna inte någon särskilt vanlig aktivitet i år F-3. 
Vad gäller skrivandet av brev till elevernas föräldrar tror jag att detta vanligtvis sköts av 
lärare. Kanske vore det en god idé att ibland låta eleverna försöka sig på att själva skriva 
meddelanden till föräldrarna om kommande utflykter och aktiviteter? 
 
 
5.3.5 Behandling av elevtexter 
 
Två av förskollärarna i min undersökning anger att barnen i deras förskoleklass sysslar med 
”upptäckarskrivning”(se enkäten i uppsatsens bilaga). Lärarna ifråga visar, tycker jag, att de 
tar barns eget utforskande av skriftspråket på allvar. Allard och Sundblad (1989) menar att det 
först är under senare tid som man börjat se seriöst på barns eget utforskande av skriften. Björk 
och Liberg (1996) betonar starkt vikten av att barn på ett kravlöst, lustfyllt och upptäckande 
sätt får arbeta med språket.  
 
Även många av lärarna i grundskolan anger i sina enkätsvar att de låter eleverna syssla med 
”upptäckarskrivning”. En stor del anger också att de uppmanar eleverna att skriva så att andra 
förstår och får ut något av deras texter. Lärarna i min undersökning verkar ha anammat den 
syn på språk och språkutveckling som enligt Ejeman och Molloy (red.) (1997) utvecklats 
under de senaste decennierna, och som jag tänker lutar åt Telemans funktionella perspektiv på 
språkutveckling (se s.7). Enligt dagens läroplan (1994) bör lärares bemötande av elevtexter, 
enligt Ejeman och Molloy (red.), framför allt handla om att försöka förstå vad eleverna 
verkligen vill säga, samt om att få eleverna att känna sig som kompetenta användare av 
skriftspråket. 
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Några av lärarna i grundskolan anger i sina enkätsvar att de låter eleverna läsa och ge gensvar 
på varandras texter. Att elever får ta del av varandras texter borde, tänker jag, kunna vara ett 
sätt att göra skrivandet meningsfullt. Björk och Liberg  betonar att språkutveckling framför 
allt sker då språket används i för eleverna meningsfulla sammanhang. 
 
Stephen D. Krashen menar, enligt Bergöö, Jönsson och Nilsson (1997), att rättning av 
färdigskrivna texter inte har någon som helst effekt på elevers språkutveckling. Om Krashen 
har rätt torde lärarna i min undersökning handla riktigt; rättning i efterhand verkar nämligen 
inte vara något särskilt vanligt arbetssätt bland dessa lärare. Kanske är en anledning till det 
(som Krashen menar) effektlösa i efterhandsrättning att detta förfaringssätt inte upplevs som 
meningsfullt av eleverna. Det torde för många elever kännas mer meningsfullt att skriva ”rätt” 
för att de egna texterna ska användas till något, än att skriva ”rätt” för att inte i efterhand av 
läraren få alltför många röda markeringar i kanten. 
 
 
5.3.6 Strukturerade språkövningar 
 
Kanske är skillnaden mellan språklekar (se ovan) och strukturerade språkövningar ibland 
hårfin eller obefintlig. Det är svårt att veta vad de många lärare, som i undersökningen angett 
att de arbetar mycket med strukturerade språkövningar, lägger i begreppet språkövning. 
 
Om övningar med syftet att utveckla barns språkliga medvetenhet sägs, i den litteratur jag 
läst, mycket positivt. Enligt Svensson (1998) talar ju till exempel flera studier talar för att 
utvecklingen av språklig medvetenhet underlättar barns läs- och skrivinlärning. Svensson 
påpekar vidare att läs- och skrivinlärning visserligen i sig påverkar barns språkliga 
medvetenhet, men att övningar i språklig medvetenhet ändå inte på något sätt är bortkastade. 
Lek med språket kan enligt författaren utöka barns intresse av att laborera med språket och 
därmed förbättra deras förmåga att både förstå och uttrycka sig.  
 
Om strukturerade språkövningar talas det, i den litteratur jag läst, emellertid inte alls enbart 
positivt. Bergöö, Jönsson och Nilsson (1997) menar till exempel att grammatikstudier inte på 
något sätt förbättrar en människas skrivförmåga, och Teleman (1997) talar om att 
ordkunskapsövningar inte är av särskilt stor betydelse för tillväxten av barns ordförråd. 
Läro- och kursplaner för grundskolan har, skriver Svedner (2002), länge motsatt sig isolerade 
övningar med syftet att ge kunskap om vårt språks uppbyggnad. Man har, skriver författaren, 
förordat en integrering av de olika delarna inom svenskämnet.  
 
Kanske krävs det en dos av både mod och tålamod för att, som lärare, våga minska på 
användandet av strukturerade språkövningar. Arbetar man med inställningen att eleverna 
genom meningsfull språkanvändning själva upptäcker språket (se till exempel Björk och 
Liberg 1996) minskar kanske möjligheten att vid varje enskilt tillfälle kunna se vad det är 
eleverna egentligen övar på. 
 
Bör lärare använda sig av strukturerade språkövningar, eller bör de helt hoppa över dem? 
Svedner (2002) hör till dem som menar att det är omöjligt att integrera samtliga delar av 
svenskämnet; att det exempelvis inte går att inom ramen för litteraturläsningen ge eleverna all 
den kunskap man som lärare vill att de ska få om språket.  
 
Kanske bör lärare, utan att helt överge de strukturerade språkövningarna, öka sin tillit till att 
elevernas språk utvecklas även i ”ostrukturerade” språksammanhang. Kanske behöver 
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pedagoger öka sin beredskap att ta vara på de tillfällen då eleverna känner ett behov av att 
använda språket, och då de därmed är extra mottagliga för att inhämta kunskaper om 
detsamma. 
 
 
5.4 Jämförelse mellan yrkesgrupper 
 
Lärare i förskoleklass och lärare i år ett till tre arbetar enligt samma läroplan (Lpo94), enligt 
vilken skolan ska sträva efter att alla elever utvecklar ett rikt språk. I min undersökning deltog 
lärare från både förskola och grundskola, och de båda kategorierna verkar i ungefär lika stor 
utsträckning arbeta med sina elevers språkutveckling. 
 
Lärarna i grundskolan har att rätta sig efter den för svenskämnet gällande kursplanen, som 
anger att eleverna i slutet av det femte skolåret både ska kunna läsa flytande och skriva egna 
texter. Kursplanens riktlinjer gäller inte förskollärarnas arbete, vilket kan förklara varför 
förskollärarna i min undersökning visar sig ägna mindre uppmärksamhet åt läsning och 
skrivning än vad lärarna i grundskolan gör. 
 
Förskollärarna i min undersökning verkar arbeta något mer med språklekar än vad 
grundskollärarna gör. Kanske beror denna skillnad på att språklekar många gånger ses som en 
läs- och skrivförberedande aktivitet (se till exempel Svensson 1998). 
 
Undersökningen visar på många likheter mellan deltagande förskollärares och deltagande 
grundskollärares (med grundskollärare menar jag här både lågstadielärare och 1-7-lärare) 
arbets- och förhållningssätt då det gäller elevers språkutveckling. Svedner (1999) talar om att 
likheter som dessa är positiva; enligt författaren bör undervisningen i svenska ha samma 
inriktning på alla stadier. 
 
 
5.5 Ett förändrat arbetssätt 
 
Flera av förskollärarna i min undersökning anger att deras arbete med elevernas 
språkutveckling är mer medvetet och strukturerat idag än det tidigare var. Då jag av enkäterna 
förstår att förskollärarna ifråga flitigt arbetar med att göra sina elever språkligt medvetna, 
tänker jag mig att de inte alltför gamla studierna5 om betydelsen av just språklig medvetenhet 
kan ligga bakom det förändrade arbetssättet. Kanske kan också det ökade samarbetet mellan 
förskola och grundskola spela en betydande roll i sammanhanget. Den ökade medvetenheten i 
arbetet med elevernas språkliga utveckling torde vara positiv. En ökad medvetenhet i de 
vuxnas arbete borde, rätt använd, kunna göra att antalet tillfällen till språkutveckling hos 
eleverna ökar i antal. 
 
Flera av lärarna i grundskolan anger i enkäten att de arbetar mer individualiserat med 
elevernas språkutveckling idag än de gjorde tidigare. Ett par av lärarna förklarar den ökade 
individualiseringen med det åldersblandade arbetssätt de idag använder. Läroplanen (1994) 
talar om att lärare i sitt arbete ska utgå från varje enskild elevs förutsättningar, erfarenheter 
och behov. Det torde finnas flera fördelar med ett arbetssätt enligt vilket elevernas 
individuella behov får möjlighet att tillgodoses.  
                                                           
5 Svensson (1998) skriver att studierna om den fonologiska medvetenhetens påverkan på barns läs- och 
skrivinlärning kom igång ordentligt i början på 1980-talet. 
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5.6 A-, B- eller C-miljöer? 
 
Jag har tidigare (s. 13) berättat om en svensk kvalitetsgranskning (redovisad i rapporten Läs- 
och skrivprocessen som ett led i undervisningen. 2000) med syfte att undersöka hur lärare 
arbetar med sina elevers läs- och skrivprocesser. Granskningen, som genomfördes i slutet av 
1990-talet, ledde till en indelning av skolor i A-, B- och C-miljöer. Hur skulle man då kunna 
benämna de skolor där lärarna i min egen undersökning arbetar? Skulle skolorna kunna kallas 
A-, B- eller C-miljöer? 
 
En stor del av lärarna i min undersökning anger att de ofta arbetar medvetet med sina elevers 
språkutveckling. Då berättelseskrivande och högläsning visar sig vara vanliga aktiviteter i 
deras pedagogiska verksamhet kan man tänka sig att de i begreppet språkutveckling 
inbegriper läs- och skrivutveckling. Skolorna kan genom sitt medvetna språkutvecklande 
arbete sägas uppvisa drag av A-miljö. 
 
Det visar sig vara vanligt att lärarna i min undersökning arbetar med ”strukturerade 
språkövningar”. Tyvärr står det dock inte klart vad de strukturerade övningarna innebär. 
Innebär arbetet att man tar sig an elevernas läs- och skrivprocesser på det systematiska sätt 
och med det utvecklingsperspektiv som kännetecknar A-miljöer? Eller innebär övningarna                              
att man som i C-miljöerna låter eleverna ägna sig mycket åt isolerad färdighetsträning i 
arbetsböcker? 
 
Att samtal är en vanlig aktivitet i många av de undersökta lärarnas verksamhet, och att många 
av lärarna vill hjälpa sina elever att ”sätta ord på sina känslor” och ”utveckla ett redskap för 
sitt tänkande”, skulle kunna tyda på att elevernas tankar och erfarenheter anses viktiga. Detta 
skulle kunna tyda på drag av A-miljö. Dock verkar det inte vara vanligt att eleverna läser upp 
egna texter för varandra.  
 
Enkäterna förtäljer inte om det (som i typiska A-miljöer) finns ett utvecklingsperspektiv i 
lärarnas arbete med elevernas språkutveckling, eller om läs- och skrivprocessen räknas som 
en betydelsefull del inom många av skolämnena. Vidare är det oklart huruvida samtals-, 
lyssnande-, skriv- och läsprocesser (som i typiska A- och B-miljöer) går i varandra och stöder 
varandra i de aktuella lärarnas verksamhet. 
 
De pedagogiska verksamheter jag genom undersökningen fått en liten inblick i är inte 
identiska med varandra. Dock har jag, vilket jag hoppas har framgått, funnit gemensamma 
drag hos en stor del av dem. Avsaknaden av vissa uppgifter (se ovan) gör att jag inte fullt ut 
kan karakterisera miljöerna som A-, B- eller C-miljöer. Det jag kan göra är att, som ovan, 
försöka urskilja A-, B- och C-drag i de olika verksamheterna. 
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6 AVSLUTNING 
 
Medan somliga delar av det undersökningsresultat jag fått var väntade av mig, var andra delar 
oväntade. Väntat var bland annat att både förskolans och grundskolans lärare ofta läser 
berättande skönlitteratur för sina elever, att förskollärare ofta använder sig av språklekar och 
att elever i år ett till tre skriver berättelser i betydligt större utsträckning än andra texter. Mer 
eller mindre oväntat var till exempel att förskollärare och grundskollärare i många fall har 
ungefär samma motiv för sitt arbete med elevernas språkutveckling, samt att eleverna i 
undersökningen i många fall knappt över huvud taget verkar skriva texter utanför den 
berättande genren. 
 
Jag tycker att det vore intressant med en undersökning som besvarade frågan om vad lärares 
eventuella begränsning vad gäller val av textgenrer beror på. Jag skulle också gärna lära mig 
mer om vad det skulle kunna ha för betydelse för barn att tidigt få erfarenhet av fler texttyper 
än berättelsen. 
 
Genom analysen av enkätsvaren har jag fått möjlighet att reflektera över olika arbets- och 
förhållningssätt gällande barns språkutveckling. Förhoppningsvis kommer jag i fortsättningen 
att på liknande sätt reflektera över mitt eget arbete. 
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BILAGA 1 
 
Till lärare i år F-3 
 
 

ENKÄT 
angående arbete med barns språkutveckling 
 
 
     Arbetar du medvetet med dina elevers språkutveckling? 

 
Ja, varje dag                                                                
 
Ja, 2-4 gånger i veckan                                               
 
Ja, 2-7 gånger i månaden                                            
 
Ja, men mindre än två gånger i månaden                    
 
Nej, inte alls                                                                 
 
Jag arbetar inte medvetet med mina elevers  
språkutveckling, 

      men jag tror att mitt arbetssätt  
trots detta bidrar till att elevernas språk utvecklas       
 

 
1. Varför arbetar du medvetet med dina elevers språkutveckling? 

(RANGORDNA alla alternativ som stämmer in på dig; d.v.s. som du verkligen har tänkt på, genom 
att sätta siffran 1 vid det alternativ du tänkt mest på o.s.v.)    

 
För att eleverna ska utvecklas i sin muntliga  
kommunikation med andra                                           
 

      För att eleverna ska kunna sätta ord på sina egna 
      känslor                                                                          
 
      För att eleverna ska utvecklas i sitt skrivande              
 
      För att eleverna ska utvecklas i sitt läsande                  
 
      För att eleverna ska utveckla ett redskap för sitt  
      lärande                                                                           
 
      För att eleverna ska utveckla ett redskap för sitt  
      tänkande                                                                         
 
      Annat skäl: …………………………………….           
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3.  Vilka av följande aktiviteter använder du i din undervisning? 
     (RANGORDNA samtliga alternativ som du använder, genom att sätta siffran 1 vid     
        den aktivitet som du använder mest o.s.v. Om det finns flera olika aktiviteter som du  
        tycker att du använder ungefär lika mycket kan du sätta samma siffra vid alla dessa   
        aktiviteter.) 
 
 

                                                                                                                     
      Språklekar                                                                       
 
      Samtal                                                                            
 
      Högläsning av enbart berättande skönlitteratur 
      (t.ex. kapitelböcker, bilderböcker och sagor)                
 
      Högläsning av andra slags texter (t.ex. poesi,  
      faktatext, tidningstext…) än dem som angivs 
      precis här ovan                                                               
 
      Längre sekvenser av berättande 
      (du som lärare berättar för eleverna)                              
 
      Muntlig framställning (eleverna berättar,  
      återberättar, beskriver, instruerar…)                              
 
      Individuellt skrivande (eleverna skriver 
      var och en för sig) av :                              berättelser                dikter    
                                                                          
                                                                       meddelanden     faktatexter   
 
      Gemensamt skrivande (vuxna och barn                       
      skriver tillsammans) av:                               berättelser            dikter     
                                                                         
                                                                        meddelanden    faktatexter   
 
 
     Strukturerade språkövningar                                                                                                    
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4. Använder du något/några av arbetssätten nedan? 
      (RANGORDNA de arbetssätt du använder genom att sätta siffran 1 vid det arbetssätt  
      du använder mest o.s.v.) 
 
    ”Upptäckarskrivning” (eleverna får själva 
     ”upptäcka” språket och dess regler 
     och läraren rättar elevernas texter enbart  
     när eleverna ber om det)                                                                                 
 
     Läraren rättar elevernas texter under skrivandets  
     gång                                                                                  
 
     Läraren rättar elevernas texter när eleverna skrivit              
     färdigt dessa                                                                              
 
     Läraren uppmanar eleverna att tänka på att skriva 
     så att andra förstår och får ut något av deras texter          
 
     Eleverna läser och ger gensvar på varandras texter          
 
 
 
5. Berätta om en språkutvecklande aktivitet/metod som du arbetar särskilt  
      mycket med, och motivera varför du använder den aktiviteten/metoden! 
 
     ……………………………………………………………………………………………….. 
     ……………………………………………………………………………………………….. 
     ……………………………………………………………………………………………….. 
     ………………………………………………………………………………………………. 
     ……………………………………………………………………………………………….. 
     ……………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
6.   Är ditt sätt att arbeta med elevers språkutveckling annorlunda idag jämfört med       
      tidigare? 
 
      Ja, mycket                                                                                               
 
      Ja, ganska mycket                                                             
 
      Ja, lite                                                                                
 
      Nej, inte alls                                                                      
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7.    På vilket sätt arbetar du annorlunda idag jämfört med tidigare?  
       
       ………………………………………………………………………………………….. 
       ………………………………………………………………………………………….. 
       …………………………………………………………………………………………... 
       …………………………………………………………………………………………… 
       …………………………………………………………………………………………… 
 
 
8.   Fyll nu i några uppgifter om dig själv! 
 
 
      Jag är: 
      
      kvinna                                     
        
      man                                         
 
       
      Jag har: 
        
      förskollärarutbildning              
       
      1-7- lärarutbildning                  
       
      lågstadielärarutbildning            
       
      ……………………….             
       
       
     Jag har arbetat: 
      
     …….  år i yrket 
 
 
     Just nu arbetar jag i denna klass/ åldersgrupp:                   
         
     ………………………………….                           
    

 
    VARMT TACK FÖR HJÄLPEN! 
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Bilaga 2 
 
Hej! 

 
 
Jag heter Kerstin Englund och läser just nu den sista 
terminen på 1-7-lärarutbildningen i Linköping. 
 
Jag håller på med en C-uppsats i Pedagogiskt arbete. 
I uppsatsen ska jag bland annat försöka svara på om 
och i så fall hur och varför lärare i år F-3 arbetar 
medvetet med sina elevers språkutveckling, om lärarna 
arbetar annorlunda idag jämfört med tidigare (vad 
gäller elevernas språkutveckling) och om man kan se 
någon skillnad mellan olika yrkesgruppers tankar och 
arbetssätt. 
 
Jag skulle bli mycket glad om några lärare i år F-3 
på er skola ville fylla i de enkäter jag skickar med 
här. Jag kommer att försöka bearbeta (sammanställa, 
analysera, diskutera…) enkätsvaren i min uppsats, men 
jag kommer naturligtvis inte att nämna från vilka 
skolor eller från vilken del av Sverige svaren 
kommer. Min uppsats kommer när den är tryckt att 
finnas på universitetsbiblioteket i Linköping. 
 
Jag skickar med ett frankerat kuvert som enkäterna 
kan återsändas i senast onsdagen den 11/12. 
 
Naturligtvis är deltagandet i denna undersökning 
frivilligt. 
 
 
 
Varmt tack på förhand! 
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