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Sammanfattning 

Denna studie behandlar hur läraren vägleder elever i skolans samhällsorienterande undervisning 

(SO- undervisning) samt hur två lärare arbetar med ämnesspecifika ord och begrepp i 

historieämnet. Två lärare och klasser i årskurs fyra och fem har observerats med videokamera. 

Analysen av lärarnas vägledning har gjorts i jämförelse med de fem epistemologiska 

riktningsgivare, bekräftande, instruerande, genererande, om-orienterande och om-konstruerande, 

som tidigare identifierats i forskning om den naturorienterande undervisningen (NO-

undervisningen). 

       Analysen av lärarnas arbete med ämnesspecifika ord och begrepp har utgått från en praktisk 

epistemologisk analys vilket innebär att vi analyserat meningsskapande med hjälp av begreppen 

stå fast, möte, relation och gap samt att vi utforskat lärarens vägledning av eleverna med hjälp av 

begreppen privilegiering och stöttning. 

       Vi har kunnat se att samtliga fem epistemologiska riktningsgivare som identifierats i 

forskning av NO-undervisningen också kan appliceras inom SO-undervisningen, samt att 

lärarens val och arbete med dessa epistemologiska riktningsgivare också gör dennes privilegiering 

synlig. Alla riktningsgivarna förekom inte lika frekvent, den om-konstruerande riktningsgivaren 

var relativt sällsynt i vår empiri. 

       Vi har också sett att läraren skapade relationer mellan den kunskap som stod fast hos 

eleverna och de ord och begrepp eleverna inte förstod för att fylla det gap av förståelse som 

uppstått i mötet med dessa ord genom att använda sig av riktningsgivare och relatera till elevens 

erfarenheter och förkunskaper. 

 

 

 

 

Nyckelord: Didaktik, Samhällsorienterande undervisning, Observation, Epistemologiska 

riktningsgivare, Språkutvecklande ämnesundervisning. 
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Inledning 

Vi har inspirerats av Lundquist (2009) som i sin avhandling presenterar fem epistemologiska 

riktningsgivare som läraren använder sig av då denne vägleder eleverna i den naturorienterande 

undervisningen. Då vi båda har ett brinnande intresse för SO- ämnena har vi undersökt huruvida 

dessa riktningsgivare framträder i detta undervisningssammanhang, i vårt fall har det handlat om 

historieundervisning i årskurs 4 och 5. Lärande inom SO-ämnena sker, som i många ämnen, 

genom att eleverna lär sig förstå nya begrepp (som beskriver de fenomen som de studerar). För 

att göra våra analyser jämförbara då vi genomför dem på olika skolor och i olika årskurser har vi 

behövt välja ett område att undersöka som förekommer i båda dessa klasser oavsett ålder och 

kunskapsfokus. Ett sådant område är språkanvändningen i ämnesundervisningen. Vi har därför 

valt att i denna uppsats undersöka hur två lärare arbetar med språket i ett ämnesspecifikt 

sammanhang, i det här fallet samhällsorienterande undervisning (SO). 

       För att besvara frågorna i uppsatsen har vi valt att samla vår empiri på olika skolor och 

genomföra varsin analys. Theresé har samlat in och analyserat empiri från den skola vi kallar 

Skola A och Niklas har gjort detsamma på Skola B. 

       Vi vill också här tacka vår handledare Therese Hartman på Etnologiska institutionen, 

Uppsala Universitet, som givit oss mycket stöd i vårt skrivande genom att vara ett stabilt 

bollplank i svåra frågor och trott på oss även när tiden varit knapp. 
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Bakgrund 

Denna studie tar avstamp i Lundquist (2009) avhandling i vilken hon identifierat fem olika sätt 

som läraren använder för att visa eleverna vägen till den relevanta kunskapen inom den 

naturorienterande undervisningen (NO-undervisningen). Lundqvist kallar dessa sätt för 

epistemologiska riktningsgivare. De fem riktningsgivare som Lundquist identifierat är 

bekräftande, instruerande, genererande, om-orienterande och om-konstruerande. Dessa beskrivs 

närmare under rubriken teoretiska utgångspunkter. Hon menar i avhandlingen att 

riktningsgivarna går att applicera även på andra undervisningssammanhang än just NO-

undervisningen, som hon valt att utgå ifrån. Vi har tagit fasta på detta och kommer i vår studie att 

undersöka om dessa epistemologiska riktningsgivare framträder även inom den 

samhällsorienterande undervisningen (SO-undervisningen) och i så fall på vilka sätt. 

       Lundquists forskning utgår i grunden från läroplansteoretisk forskning (Lundquist, 2009, s. 

36). Hon refererar uteslutande till (läroplansteoretisk) forskning som berör NO-undervisning. 

Inom den SO-didaktiska forskningen så har också det läroplanteoretiska angreppssättet varit 

vanligt. På 1980-talet startade SODIK-gruppen, en forskningsansats inom det SO-didaktiska 

fältet, som i sin forskning också utgick från ett läroplansteoretiskt synsätt, forskningsfrågor som 

belystes var bland andra förhållandet mellan läroplaner och konkret undervisning, urval av 

kunskapsinnehåll samt elevernas förförståelse och effekterna av undervisningen (Hesslefors, 2009 

s. 54). 

       SO- och NO-ämnena är jämförbara eftersom båda dessa är faktafokuserade ämnen 

(Myndigheten för skolutveckling, 2008, s. 26). Numera står det också utförligt i läroplanen vilken 

fakta och vilket innehåll som anses vara centralt och bör lyftas inom dessa ämnen, men hur 

faktakunskaperna förmedlas kan skilja sig åt mellan NO- och SO undervisningen (Skolverket, 

2011). Utifrån våra egna erfarenheter av klassrumsundervisning har vi kunnat se att inom NO-

ämnena får eleverna oftast utföra laborationer och utvärdera resultaten för att utifrån dessa 

beskriva naturlagar och fenomen. Inom SO-ämnena förväntas istället eleverna läsa eller lyssna sig 

till fakta och därefter värdera denna mot tidigare erfarenheter inom ämnet. Därav kan vi 

eventuellt förvänta oss en skillnad mellan SO- och NO-lärares undervisningssätt, vilket föder en 

misstanke om att riktningsgivarna kan ta sig ett annat uttryck i SO-undervisningen. 

       I årskurs fyra får de samhällsorienterande ämnena separata kursplaner, ämnesinnehållet och 

kunskapskraven ökar (Utbildningsdepartementet, 2011). Undervisningen kräver att eleverna 

tillägnar sig kunskaper genom faktatäta texter och samtalar med lärare och andra elever med flera 

ämnesspecifika begrepp. I PIRLS 2011 visade svenska elever upp en sämre läsförståelse av 

faktatexter än vad de gjorde i PIRLS 2006. För första gången syns en skillnad i svenska elevers 
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läsförståelse av skönlitterära texter respektive faktatexter (Skolverket, 2013). 

       Det finns forskning som pekar på att klyftan mellan de som har god läsförståelse och de som 

har sämre ökar från och med årskurs fyra. Detta syns inte främst i ämnet svenska utan i andra 

ämnen såsom SO- och NO-ämnena där faktatexterna och kunskapsinnehållet ställer höga krav på 

elevernas läsförmåga, läsförståelse och strategier för att lära in nya begrepp. Elever som inte 

upplevts ha haft bekymmer med läsningen fram till årskurs 3 kan plötsligt i årskurs 4 få problem. 

Dessa årskursrelaterade svårigheter kallas ibland för ”fourth grade slump” (Myndigheten för 

skolutveckling, 2007 s. 82; Myrberg, 2007, s. 69). Med dessa resonemang i ryggen vill vi framhäva 

vikten av att studera språkutvecklingen i ämnesundervisningen. Istället för att försöka finna 

orsakerna till problemen i skolan utanför dess väggar, menar Gröning (2006, s.14) att vi med ett 

sociokulturellt perspektiv kan undersöka hur interaktionen i klassrummet skapar problem och 

framgång som idé och verklighet. Därmed ligger det analytiska intresset inte i individens 

förutsättningar utan i interaktionen mellan individer (Gröning, s. 13). 

       Forskning om klassrumsinteraktion som utgår från ett sociokulturellt perspektiv brukar 

hävda att lärandet ”har sitt ursprung i socialt konstituerade kommunikativa praktiker”(Gröning, 

2006, s. 14). Hur lärare och elever interagerar och använder språket avgör alltså elevernas 

lärprocesser och detta blir således intressanta studieobjekt (Gröning, 2006). Den här typen av 

forskning brukar undersöka hur klassrummets deltagare tillsammans skapar mening. Hur elever 

stöttas i sitt lärande genom att interagera med exempelvis läraren, eller mer kunniga elever, är ett 

vanligt fokus. Denna forskning utgår enligt Gröning (Ibid.) vanligtvis från Vygotskys tankar om 

en persons närmaste eller proximala utvecklingszon. 

       Utifrån denna bakgrund anser vi det intressant att pröva Lundquists epistemologiska 

riktningsgivare i analys av SO-undervisningen. Vi vill på så sätt bidra till den samhällsorienterande 

ämnesdidaktiska forskningen genom att undersöka hur lärare vägleder elever i SO-undervisningen 

i årskurs 4-5. Mer specifikt undersöker vi hur lärarna arbetar med dessa riktningsgivare för att ge 

stöttning av elevernas förståelse av ämnesrelaterade ord och begrepp inom SO-ämnet för att 

bidra till deras språkutveckling och ökade ämneskunskaper. 
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Litteraturöversikt 

 

Tidigare forskning 

Framställningen av den tidigare forskning som är aktuell för denna uppsats är uppdelad i tre 

huvudområden. De första två områdena utgörs av forskning som hör hemma i en didaktisk 

läroplansteoretisk tradition. Med det menas att de behandlar frågor om hur läraren gör ett urval 

av kunskapsinnehåll för att eleverna ska uppnå målen i läroplanen samt vilka metoder som läraren 

använder för att eleverna ska uppnå dessa mål (Englund, 2009, s. 120). I dessa två områden 

presenteras den forskning om undervisningssätt samt meningsskapande processer och dess 

förutsättningar som legat till grund för våra frågeställningar, det vill säga forskning om 

epistemologiska riktningsgivare samt en kort historisk redogörelse om den samhällsorienterande 

ämnesdidaktiska forskningens framväxt i Sverige. I det tredje området presenteras den forskning 

om språkutveckling som ligger inom ramarna för vårt syfte.  

 

Forskning om epistemologiska riktningsgivare 

Lundqvist (2009) presenterar i sin avhandling fyra olika fallstudier som mer grundligt presenteras 

i separata artiklar. Analysmetoderna utvecklades som ett av resultaten av de två tidigare studierna 

och används som analysverktyg i de två senare. I avhandlingen sammanfattas resultaten för varje 

fallstudie var för sig. I två av fallstudierna utvecklas och används främst analysmetoden 

Epistemological Move Analysis (EMA) och i de andra två främst analysmetoden Communication 

Analysis of Companion Meanings (CACM). EMA är användbar vid studier av lärares 

undervisningssätt och dess påverkan på elevers meningsskapande. CACM kan användas för att 

studera vilket socialisationsinnehåll eller vilka följemeningar som indirekt förmedlas och lärs in 

parallellt med ett visst kunskapsinnehåll. 

       Med anledning av att EMA är användbar i vår studie fokuserar vi här på de två fallstudier 

som utvecklar och använder den metoden. En slutsats av den första fallstudien är att ”lärares 

undervisning är avgörande för om eleverna ska lyckas förändra sitt meningsskapande och komma 

fram till det mål och syfte som är uppsatt för den aktuella lektionen” (Lundqvist, 2009, s. 59). 

Lundquist uppmärksammar i denna studie fem olika epistemologiska riktningsgivare 

(bekräftande, instruerande, genererande, om-orienterande och om-konstruerande) som läraren 

använder sig av för att vägleda eleverna. Med dessa visar läraren för eleverna vilken kunskap som 

anses vara relevant inom ämnet och den specifika lektionen samt ger eleverna ledtrådar om hur 

de ska nå denna kunskap (Ibid.). I den andra studien där EMA används, undersöks både vilka 

epistemologiska riktningsgivare läraren använder, hur dessa påverkar elevers lärande och vilka 
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utbildningsfilosofiska utgångspunkter som syns i lärarens undervisningssätt. Även denna studie 

visar att elevernas lärande är avhängigt lärarens vägledning, när eleverna inte har förstått 

”diskursen tillräckligt väl” så har de svårt att ”komma vidare i arbetet” (Ibid., s. 66). 

       Intressant för vår analys är också hur Kurth, Anderson & Palinscar (2002) menar att elever 

på olika sätt urskiljer vad som är relevant kunskap samt hur de ska nå den, för detta använder 

författarna begreppet privilegiering. Läraren genomför också privilegiering av kunskap och 

utifrån det försöker denne att på olika sätt rikta elevernas uppmärksamhet på denna kunskap. 

Lärarens privilegiering blir synlig genom användningen av riktningsgivare (Lundquist, 2009, s. 

29). 

       Lundqvist (2009) hävdar att analysmetoderna som hon utvecklat, och använt för att studera 

lärares undervisningssätt och dess betydelse för elevernas meningsskapande inom NO-

undervisningen, kan användas även för att undersöka andra kontexter än naturvetenskapliga 

undervisningssammanhang (Ibid., s. 21). Så med utgångspunkt i de epistemologiska 

riktningsgivare som Lundquist identifierat undersöker vi de språkutvecklande momenten i SO-

undervisningen med liknande metoder, för att se om det är möjligt att se samma mönster även i 

denna undervisningskontext. 

 

Samhällsorienterad ämnesdidaktisk forskning  

I början av 1980-talet startades SODIK-gruppen vid institutionen för pedagogik och didaktik på 

Göteborgs universitet, ett forum för att samla frågor kring de samhällsorienterande ämnenas 

didaktik. Ett läroplansteoretiskt synsätt var det man utgick ifrån och frågorna berörde till en 

början bland annat förhållandet mellan läroplaner och den konkreta undervisningen samt elevers 

och lärares inställning till SO-undervisningen. 2006 gav SODIK ut en artikelsamling för denna 

inriktning inom forskningen med hänvisning till att det då inte fanns särskilt mycket litteratur och 

forskning inom detta ämne (Almius, Andersson, Hansson, Hesslefors-Arktoft, Karlström, 

Oscarsson, Severin, Tedeborg, 2006 s. 3) I denna artikelsamling presenterar bland annat 

Andersson (2006, s. 184) arbetssätt inom historieundervisningen som på olika sätt kan bidra till 

elevers lärande. Ett arbetssätt han tar upp är bland annat hur begrepp och begreppsdiskussioner 

kan berika elevernas motivation att ta reda på mer och på så sätt lära sig mer. Hans exempel utgår 

från begreppsdiskussioner på temat stormakt.  Schlepegrell & de Oliviera (2006) menar också i 

sin forskning, som presenteras närmare nedan, att ett medvetet arbete med ämnesrelaterade 

begrepp påverkar elevernas resultat och förståelse positivt.  
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Språkutveckling  

Språkutveckling i ämnesundervisningen är ett tema som diskuteras av många. Gibbons (2010a, s. 

24) förespråkar ett integrerat arbetssätt, med det menar hon att det är varje lärares ansvar att 

eleverna i alla ämnen lär sig de nya ord och begrepp som är kopplade till ämnet istället för att det 

ansvaret ska ligga hos språklärare. Schleppegrell & de Oliviera (2006) ger i sin artikel ett exempel 

på en språkintegrerad ämnesundervisning med utgångspunkt i historieämnet. I artikeln 

presenterar de en studie där ämnes- och språklärare fått analysera lärobokstexter i skolämnet 

historia i syfte att utveckla metoder för faktainlärning via språket. Forskarna skildrar inledningsvis 

de kända språkliga svårigheter som elever visat sig ha i dessa typer av texter. Lärarna i projektet 

identifierade genom textanalyser de språkliga inslagen i lärobokstexterna som kan vara svåra. 

Schleppegrell & de Oliviera (2006) redovisar vidare att lärarna i projektet arbetar med den 

ämnesspecifika språkanvändningen i undervisningen och därefter utvärderat hur resultatet 

påverkat elevernas inlärning av innehållet. Eleverna får på detta sätt strategier med vilka de kan 

angripa faktatexter av detta slag. Flera av lärarna i projektet talar om hur eleverna blivit mer 

deltagande i diskussioner kring innehållet i texterna, särskilt andraspråkseleverna och elever som 

legat på lägre läsförståelsenivån än rekommenderat för årskursen (Ibid.).   

 

 

Teoretiska utgångspunkter 

Våra teoretiska utgångspunkter rör sig över sex områden som beskrivs under varsin rubrik. De 

fyra områdena är kunskap och privilegiering, proximal utvecklingszon och stöttning, språkhandlingar och 

praktisk epistemologi samt epistemologiska riktningsgivare. De två perspektiv som genomsyrar dessa 

områden är det pragmatiska och det sociokulturella perspektivet som båda lyfter 

kommunikationens betydelse för lärandet och som numera är väl använda perspektiv inom den 

läroplansteoretiska forskningstraditionen (Englund, 2004, s. 44). 

 

Kunskap och privilegiering  

Pragmatismen växte fram som en kritik mot den traditionella epistemologins (eller kunskapsteorins) 

syn på kunskap, sanning och mening som något statiskt och objektivt. Pragmatismen utgår från 

att sanning och kunskap är något som görs meningsfullt och sant i en specifik praktik (Lundqvist, 

2009, s. 38), samt att urvalet och formuleringen av fakta alltid bygger på och bär med sig 

värderingar (Lundqvist, 2009, s. 20). Denna studie har fokus på vilket val av fakta läraren gör och 

hur denne vägleder eleven in i kunskapsinnehållet samt hjälper eleven att förstå ämnesspråket och 

de aktuella begreppen. 
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       Lärarens val av kunskapsinnehåll och dennes förhållningssätt till detta kan påverka hur 

läraren stöttar eleverna i deras lärandeprocess. Lärarens elevsyn och val av arbetssätt i 

klassrummet kan också inverka, exempelvis på vilka av elevernas frågor som läraren väljer att 

fördjupa sig i samt vilket fokus läraren betraktar som relevant i elevernas självständiga arbete. De 

epistemologiska riktningsgivarna, som Lundqvist (2009) menar att läraren använder sig av, ger 

eleverna en fingervisning om vilken kunskap som är relevant i det aktuella sammanhanget. 

Riktningsgivarna visar också eleverna på vilka sätt de förväntas arbeta med kunskapsinnehållet för 

att det ska bli en del av deras meningsskapande Vad lärare respektive elever väljer att fokusera på, 

vilken information som anses relevant och vilka sätt den ska behandlas på, kan beskrivas som 

privilegiering (Lundqvist, 2009, s. 14f). Det var Wertsch som 1993 introducerade begreppet 

privilegiering för att påvisa att vi i mötet med andra människor eller annan informativ omgivning 

alltid försöker avgöra vilken information som är värd att beakta och vilken som inte är det. 

Exempelvis nämner Wertsch att en viss typ av språkbruk oftast betraktas som mer passande eller 

funktionsdugligt än ett annat i ett specifikt sammanhang. (Wertsch, 1993, s. 124; Lundquist, 2009, 

s. 14f, 28f). I vår studie undersöks hur läraren genom sin privilegiering och sina riktningsgivare 

försöker påverka elevers privilegiering. 

 

Proximal utvecklingszon och stöttning 

Ett sätt som lärande och meningsskapande kan uppstå i sociala sammanhang är genom att en mer 

kunnig person på olika sätt stöttar en mindre kunnig person så att denne klarar av mer än vad den 

skulle göra på egen hand. Med Vygotskys termer rör sig den mindre kunniga personen då över sin 

närmaste eller proximala utvecklingszon (Gibbons, 2010a, s. 26). Denna zon kan alltså beskrivas som 

avståndet mellan en persons nuvarande kompetens och den förståelse eller de färdigheter som 

denne person kan uppnå med hjälp av en mer kunnig person och med tiden även lära sig 

behärska på egen hand (Säljö, 2000, s. 120). Gibbons (2010a) benämner det den mer kunniga 

personen gör som stöttning (eng. scaffolding) (s. 29). Stöttning kan vidare definieras som den 

”temporära, mål- och framåtsyftande hjälp som stöttar elever att utveckla kunskaper, färdigheter 

och förståelse som de kan tillämpa i nya sammanhang” (Gibbons, 2010b, s. 220). 

       För att återknyta till begreppet privilegiering och de val av fokusering och prioritering som 

läraren gör både i sin planering och i sin undervisning så beskriver Gibbons (2010b, s. 220f) två 

olika typer av stöttning; planerad stöttning och interaktiv stöttning.  Planerad stöttning är den 

stöttning som innan lektionen är planerad att ges. Den interaktiva stöttningen är den som uppstår 

spontant och utgår från det som eleverna säger eller gör. Vi menar att båda dessa typer av 

stöttning förutsätter privilegiering. Stöttningen i klassrummet kan ske på många olika sätt men 
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den gemensamma nämnaren för nästan all stöttning är språket. 

 

Språkhandlingar och praktisk epistemologi 

Enligt pragmatismen finns ingen tydlig åtskillnad mellan en individs inre tankar och dess 

handlingar i den yttre verkligheten, de påverkar varandra i växelverkan (Lundqvist, 2009, s. 19). 

Språkhandlingar är en typ av handling som kanske tydligare än andra handlingar visar på samband 

mellan en individs yttre handlingar och inre tankar. Ur både ett pragmatiskt och ett sociokulturellt 

perspektiv är mening, sanning, kunskap och lärande något som uppstår i mötet mellan individer i 

en specifik kontext, och språkhandlingar är ofta centrala i detta möte. Både faktakunskaper i sig 

och förhållningssättet till dessa, samt normer och värden, framträder i våra handlingar. Möten 

med fakta innebär alltid att vi värdesätter och väljer vilken fakta som vi i situationen ska beakta 

(Ibid., s. 20). Genom att observera lärares och elevers interaktion i klassrummet kan vi nå insikt 

om hur läraren och eleverna privilegierar i kunskapsinnehållet samt hur läraren vägleder eleverna i 

deras möte med detta kunskapsinnehåll. 

       Utifrån pragmatismens syn på kunskap, ett sociokulturellt perspektiv på lärande och 

Wittgensteins senare arbeten om språkspel och meningsskapande har Wickman & Östman 

konstruerat begreppet praktisk epistemologi (Lundqvist, 2009, s. 45). Med epistemologi menas 

här den kunskap och de värden som upplevs meningsfulla av vissa människor i vissa specifika 

praktiker. Ur ett pragmatiskt perspektiv är epistemologi både en del av och ett resultat av 

människors handlingar (Ibid., s. 20, 45).  Begreppet praktisk epistemologi används ”för att beskriva 

hur människor handlar för att skapa mening i den specifika praktik där de deltar” (Ibid., s. 20). 

Det som fokuseras är den epistemologi som syns i våra handlingar, därför benämns de just 

praktiska epistemologier, de kan egentligen inte med säkerhet avslöja något om någons tankar 

(Lidar, Lundqvist & Östman, 2006, s. 149; Lundquist, 2009, s. 20). 

       Med en analys av praktiska epistemologier (PEA) så kan man avgöra vilka erfarenheter och 

handlingar som är betydelsefulla för vad en individ lär sig eller inte lär sig (Lundqvist, 2009, s. 45). 

Wickman & Östman (2002) introducerar fyra analysbegrepp för detta; stå fast, möten, gap, 

relationer. Begreppet står fast innebär att individen inte ifrågasätter det kunskapsinnehåll denne 

möter då den redan kan använda kunskapen utan vidare tvekan och förbehåll, det handlar med 

andra ord om individens erfarenheter, förkunskaper och förförståelse. Det är sedan i mötet med 

den fysiska världen som den meningsskapande processen äger rum. När något även står fast i mötet 

med ett kunskapsinnehåll innebär det att individen inte ifrågasätter förståelsen och innebörden av 

det aktuella fenomenet. Om det som står fast för individen inte är detsamma som denne möter så 

uppstår ett gap mellan individens erfarenheter och den nya kunskapen. För att ny kunskap ska 
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utvecklas måste detta gap överbryggas av relationer i form av likheter och skillnader mellan det som 

står fast och det nya fenomenet (Wickman & Östman, 2002, s. 604f). I vår studie analyseras hur 

läraren stöttar elevers språkutveckling och meningsskapande i arbetet med ämnesspecifika ord 

och begrepp. Detta analyseras genom att vi undersöker hur läraren med både planerad och 

interaktiv stöttning bidrar till att eleverna i mötet med kunskapsinnehållet skapar nya relationer och 

överbryggar gap mellan det nya och det som står fast för eleven. 

       I elevers handlingar och samtal framträder de praktiska epistemologier som de använder för 

att skapa mening (Lidar, Lundqvist, & Östman, 2012, s. 149). Det kan röra sig om ett visst 

språkspel som avslöjar vad eleverna ser som relevant kunskap samt vilka arbetssätt som de anser 

effektivast för att ge dem kunskapen. Eleverna använder ofta inte samma praktiska 

epistemologier som läraren förväntar sig att eleverna ska anamma. Därför försöker läraren på 

olika sätt vägleda eleverna så att de utvecklar sina praktiska epistemologier, det är dessa sätt som 

Lundquist kallar för epistemologiska riktningsgivare (Lundqvist, 2009, s. 21). 

 

Epistemologiska riktningsgivare 

Utifrån Wickmans & Östmans (2002) tankar om praktiska epistemologier har Lundqvist 

konstruerat begreppet epistemologiska riktningsgivare och analysmetoden EMA (Lundquist, 

Almquist & Östman, 2012, s. 113). Lundquist definierar epistemologiska riktningsgivare som 

”den riktning som lärare ger eleverna och som visar vad som räknas som kunskap och rimliga 

vägar att nå denna kunskap inom den specifika praktiken” (Lundqvist, 2009, s. 46). Hon 

förtydligar också att ”riktningsgivarna kan vara kvalitativt olika med avseende på innehåll och 

värden” och kan alltså yttra sig på olika sätt i olika sammanhang. 

       De riktningsgivare som Lundquist (2009) i sin avhandling identifierat har hon valt att kalla 

bekräftande, instruerande, genererande, om-konstruerande och om-orienterande. Lundquist gör 

sina definitioner av dessa riktningsgivare utifrån den naturorienterande undervisningen. Hon 

fokuserar exempelvis på experimentet som undervisningspraktik medan vi har studerat andra 

former såsom samtal i helklass, grupparbeten, enskilda arbeten, svarande på frågeformulär, och 

skapandet av presentationsmaterial. För att kunna applicera Lundquists epistemologiska 

riktningsgivare på andra undervisningskontexter har vi behövt omarbeta dem till mer generella 

definitioner alternativt mer anpassade för det sammanhang som undersökts. 

       Enligt Lundquist använder läraren sig av den bekräftande riktningsgivaren då denne bekräftar 

eller konfirmerar att eleverna ”ser rätt” fenomen eller utför ett relevant experiment (Lundquist, 

2009 s. 46-47 samt s. 58). När vi studerat den samhällsorienterande undervisningen har vi 

omformulerat denna riktningsgivare till att gälla de situationer då läraren bekräftar att eleverna 
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kommit fram till den relevanta kunskapen eller är på väg i rätt riktning, det vill säga handlar på ett 

relevant sätt för att nå denna kunskap. Kännetecknet för den instruerande riktningsgivaren är att 

läraren ger eleven en konkret instruktion om hur de bör handla eller gå till väga för att 

uppmärksamma den relevanta kunskapen. Den genererande riktningsgivaren menar Lundquist (s. 

46-47 och s. 58) är de gånger då läraren öppnar för eleverna att sammanfatta vad i experimentet 

som är viktigt och hur de ska använda det för att dra slutsatser utifrån den uppgift de arbetar 

med. För att uppmärksamma denna riktningsgivare har vi tittat efter de tillfällen då läraren 

uppmanar eleven att återberätta vad den kommit fram till hittills för att sedan leda eleven vidare 

till den eftersträvade kunskapen. Den riktningsgivare Lundqvist namngett om-konstruerande visar 

på de vägvisande handlingar då läraren möjliggör för eleverna att uppmärksamma att fakta som 

tidigare förbisetts är den fakta de förväntas uppmärksamma. För att den om-konstruerande 

riktningsgivaren ska vara relevant för analys av SO-undervisning menar vi att det krävs en 

vidgning av definitionen så att den även kan gälla för arbetssätt och former av lärande. Slutligen 

presenterar Lundqvist den om-orienterande riktningsgivaren vilken innefattar de gånger då läraren 

visar att eleverna behöver omvärdera sin påbörjade riktning då andra fakta är av större intresse 

för sammanhanget. Dessa riktningsgivare pekar på olika sätt ut vilken väg, vilken privilegiering, 

som är rimlig inom en undervisningspraktik, för att komma åt den premierade kunskapen. 

(Lundqvist, 2009, s. 47). 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med vår studie är att bidra till ökad förståelse av den samhällsorienterade undervisningen i 

grundskolan genom att undersöka lärarens stöttning av elevernas ämnesspecifika språkutveckling. 

Vi vill på så sätt också bidra till prövning av nyetablerade analysverktyg. 

 

Frågeställningar: 

Vilka epistemologiska riktningsgivare använder sig läraren av i interaktionen med eleverna och 

hur tar de sig uttryck? 

 

Hur yttrar sig lärarens privilegiering av kunskap? 

 

Hur stöttar läraren elevens meningsskapande av ämnesrelaterade ord och begrepp?  
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Metod 

För att få fram vår empiri har vi valt att använda oss av observation som datainsamlingsmetod. 

Valet byggs på att våra frågeställningar är inriktade på att undersöka praktiska ageranden i form 

av språkliga uttalanden, både muntliga och kroppsliga, från läraren till elev/elever i specifika 

undervisningsaktiviteter. Det kan på bästa sätt registreras via observationer av just dessa 

situationer snarare än t ex intervjuer av lärare eller elever (Essiasson, Gilljam, Oscarsson, 

Wängnerud, 2012, s. 344) Vi använder oss här i metoddelen av ”vi” i våra beskrivningar av hur vi 

gått tillväga även om analyserna gjorts var för sig1. 

 

Metod för datainsamling 

När vi genomfört våra observationer har vi intagit rollen som enbart observatörer, det vill säga 

den roll som Esaiasson et al. (2012, s. 306) kallar fullständig observatör. Vi var med i 

klassrummet men deltog inte i aktiviteten, vi interagerade inte med elever eller lärare under tiden 

observationen pågick, observationen var vår primära uppgift. I enlighet med Bjørndal (2002, s. 

26) kan därav vår observation kategoriseras som en observation av första ordningen.   

 

Urval 

Vi har genomfört våra observationer i 3 klasser på 2 olika skolor. Skolorna vi valt har under lång 

tid representerats av en stor andel flerspråkiga elever. Vi har valt att studera det flerspråkiga 

klassrummet eftersom det finns skäl att anta att behovet av språkutveckling är mer omfattande i 

det sammanhanget jämfört med ett enspråkigt klassrum, vilket gör att frågor kring språket då 

förekommer mer frekvent. Vi bygger detta på Schleppegrell & de Oliviera (2006), samt Grönings 

(2006), resonemang om andraspråkstalares behov i ämnesundervisningen. Vi har observerat 

elever och lärare i årskurs 4 och 5 på dessa skolor. Vi har fördelat datainsamlingen så att vi på den 

ena skolan (Skola A) endast observerat årskurs 4 medan vi på den andra skolan (Skola B) 

observerat årskurs 5. Valet av årskurser har vi gjort utifrån det undervisningssammanhang som är 

en del av vårt studieobjekt, det vill säga den samhällsorienterande undervisningen. Vi var i behov 

av att observera klasser där detta ämne förekom, och dessutom med tanke på den korta 

tidsplanen, förekom ofta, vilket är fallet för SO-undervisning i årskurs 4-6. 

       Genom att vi använde oss av språkutvecklingen som konkret studieobjekt kunde vi få en 

liknande grund att stå på i våra analyser även om klasserna vi observerade arbetade med olika 

faktainnehåll då språket är en stor del av allt lärande. För att göra språkutvecklingen mer tydlig 

och observerbar var det viktigt för oss att välja årskurser där eleverna även utmanas mer språkligt, 

                                                 
1 Skola A har observerats och analyserats av Theresé och Skola B har observerats och analyserats av Niklas 
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såsom i de mer faktatäta texter som vanligtvis presenteras i mellanstadiet (fourth grade slump). 

Tidsbristen har också varit motiv för att välja bort årskurs 6 då dessa under den senare delen av 

vårterminen har en undervisning som kretsar till stor del runt de olika nationella proven. Därför 

skulle observationer i årskurs 6 inte ge oss ett representativt undervisningsexempel. Det skulle 

istället givit oss ytterligare utmaningar eftersom vi då varit tvungna att se till att vi genomförde 

våra observationer utan att störa förberedelserna inför nationella prov. 

 

Genomförande  

Vi har observerat läraren under den samhällsorienterande undervisningen genom 

videoinspelningar och fältanteckningar utifrån ett observationsschema (se Bilaga 1). 

Observationsschemat har vi använt för att anteckna tankar som kommit upp i 

observationssituationen eller strax efter för att detta inte skulle gå förlorat i minnet innan det blev 

dags för data att bearbetas. Schemat innehåller därför rubriker som ger plats för tankar kring 

förekomsten av olika riktningsgivare samt sammanställning av lektionsinnehåll tid och deltagare. 

       Vi valde att använda oss av videoinspelningar eftersom det vi ville undersöka vore svårt att 

urskilja i stunden och samtidigt hinna anteckna alla detaljer som behövdes för att göra en grundlig 

analys. Vi menar framförallt att vi för analysen behövde ha med konversationerna mellan lärare 

och elev i sin helhet, vilket inte kan antecknas i realtid. En önskan tidigt i projektet var också att 

likt Lundquist (2009) studera lärarens betydelse för förändringar och utveckling av elevers 

meningsskapande. För att kunna göra detta hade det dock varit önskvärt att noga kunna 

observera/filma eleverna både innan, under och efter interaktion med läraren. Detta hade 

förutsatt att vi då haft möjlighet att använda oss av fler kameror och/eller en 

ljudinspelningsutrustning av god kvalitet vid observationstillfället. Det hade också krävt att vi haft 

mer tid till datainsamling då vi båda behövt vara medverkande vid varje observation, vilket inte 

var logistiskt möjligt under den korta perioden observationerna genomfördes. 

       Vi har haft tillgång till en videokamera med inbyggd mikrofon och var därav tvungna att göra 

ett val av fokus. Vi valde att följa läraren vilket gjorde att vi kunde fånga alla elevers interaktion 

med läraren men däremot gick vi miste om elevgruppernas egna språkspel och meningsskapande 

inom gruppen innan och efter interaktionen med läraren. Vi ansåg att detta alternativ var mest 

relevant för vår undersökning då det framförallt var lärarens agerande och språkande vi var 

angelägna att studera. Det vi tittat på när vi observerat var främst lärarens vägledning av eleverna, 

hur denne gick till väga för att bidra till elevernas lärande. Det handlade specifikt om som vi 

nämnt ovan lärarens såväl muntliga som kroppsliga uttryck. 
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Material  

Vår empiri består av ca 8 timmar videoinspelat material fördelat på 4 lektionstillfällen på vardera 

skola i våra totalt tre klasser. Två av klasserna (årskurs 4, på skola A) var under observationerna 

samlade till gemensamma lektioner. Dessa två klasser bestod av 14 respektive 15 elever. De skulle 

ha observerats var för sig men då en av deras lärare blev sjuk under datainsamlingen fick vi lösa 

det på detta sätt. I fortsättning har vi valt att se dessa som en klass då de observerats utifrån den 

premissen. Klassen i årskurs 5 (på skola B) bestod av 24 elever, två av lektionerna var i helklass 

och två var i halvklass. Det var samma ämneslärare som höll i alla lektionerna, men vid de två 

tillfällen som var helklasstillfällen hade lärare assistans av en svenska som andraspråkslärare 

(SVA) som satt med tre av SVA-eleverna. Denna lärares arbete kunde inte följas hela tiden då vi 

bara hade en kamera, och i analysen har dessa episoder valts bort. Samtliga klasser har under våra 

observationer arbetat med ett innehåll utifrån historieämnet, i årskurs 5 med upptäcktsresande 

och i årskurs 4 vikingatiden. På Skola A där vi observerade årskurs 4 arbetade eleverna 

individuellt med faktatexter och fyll-i-uppgifter. I årskurs 5 på Skola B sökte eleverna i par eller 

enskilt fakta från olika källor för att sammanställa powerpoint-presentationer om en valfri 

upptäcktsresande. Detta ger att analyserna gjorts på olika premisser och därför har kunnat ge 

skiftande och bredare resultat, i jämförelse med om alla observationer genomförts under liknande 

arbetsformer. De två ämneslärare vi observerat i vår studie har båda ca 12 års erfarenhet inom 

läraryrke. 

 

Databearbetning och analysmetod 

Efter att vi genomfört våra observationer med videokamera har vi transkriberat detta dels för att 

kunna redovisa delar av dem i skriftform men också för att lättare få en överblick av det material 

vi har. Transkriptioner av observationerna redovisas ordagrant i resultatavsnittet nedan, varvat 

med analyserna för vardera transkription. Vi presenterar där våra resultat i en uppställning med 

utgångspunkt i våra frågeställningar. För att göra våra analyser och besvara frågeställningen 

rörande riktningsgivarna har vi dessutom skapat underteman för detta i resultat och 

analysavsnittet där vi utgått ifrån Lundquist (2009 s. 46f) definitioner av de epistemologiska 

riktningsgivare som hon presenterar i sin studie, bekräftande, instruerande, genererande, om-orienterande 

och om-konstruerande. Vi har använt oss av Lundquists definitioner med viss anpassning till den 

samhällsorienterande undervisningen enligt ovan i avsnittet teoretiska utgångspunkter. 

       För att analysera hur läraren stöttar elevernas förståelse av ämnesrelaterade ord och begrepp 

har vi använt oss av Practical Epistemological Analysis (Wickman & Östman, 2002). Med detta 
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analysverktyg har vi, med stöd av begreppen stå fast, möte, gap, och relation, kunnat analysera vad 

läraren gör i interaktionen med eleverna för att stötta kunskaps- och språkutvecklingen. Dessa 

begrepp gör det möjligt att se var i den meningsskapande processen eleven befinner sig. 

 

Etiska aspekter  

I vår undersökning har vi behövt göra ett par forskningsetiska överväganden i relation till 

Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska riktlinjer. De fyra huvudkrav som presenteras är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. De två senare 

uppfyller vi genom att vi anonymiserat våra deltagare samt att de videofilmer vi samlat in endast 

sparas på den aktuella institutionen för forskningsnyttjande. Samtyckeskravet har varit svårare för 

oss att uppfylla eftersom flertalet av våra deltagare, även om de inte var det primära objektet, var 

yngre än 15 år. Det är alltid relevant att inhämta deltagares samtycke till medverkan men då 

deltagarna är ”under 15 år och undersökningen är av etisk känslig karaktär” är det också ett krav 

att få vårdnadshavarens samtycke (Vetenskapsrådet, 2002, s. 9). Faktumet att vi använde oss av 

videoinspelningar gjorde enligt oss att undersökningen fick en sådan etisk känslig karaktär. Detta 

samtyckeskrav har dessvärre försvårat vårt arbete då föräldrar inte inkommit med svar. 

Framförallt har det skapat förseningar i analysarbetet då vi inte kunnat använda en del material 

eftersom vi saknat föräldrars medgivande. 

       För att hinna med analyserna var vi tvungna att börja genomföra observationerna innan vi 

fått alla medgivandesvaren. Vi gjorde dock detta med yttersta försiktighet genom att så långt som 

möjligt bara filma de elever vi fått ett bekräftat medgivande ifrån föräldrar. Detta var dock inte 

någon enkel sak då elever oftast rörde sig i klassrummet. Förutom dessa tre krav har vi också tagit 

hänsyn till informationskravet då vi muntligen informerat deltagarna och skriftligen informerat 

föräldrar och vårdnadshavare om studien. 

 

Reflektion över datainsamlingen 

Att använda sig av videokamera när man genomför observationer har sina fördelar och nackdelar. 

Samtidigt som det medför möjligheter till mer noggranna analyser av olika händelseförlopp har 

det också inneburit det extra arbete vi beskrivit ovan då medgivandesvar blivit försenade. 

Fördelen med vårt val av datainsamlingsmetod väger ändå över nackdelarna i det här fallet då vi 

utan våra videoinspelade observationer inte skulle kunnat besvara våra frågeställningar på ett 

trovärdigt sätt. 

       Även kamerans kvalitet kan få följder för bearbetning och analys av empirin. Som vi nämnt 

ovan hade vi tillgång till kameror med inbyggd mikrofon vilket gjorde att vi behövde vara väldigt 
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nära eller åtminstone närmast de individer vi ville ta upp ljud ifrån. Detta kan givetvis påverka 

forskningseffekten, då både lärare och elever kan känna sig obekväma att bli iakttagna på så nära 

håll. Under genomgångar i helklass kunde vi däremot hålla oss på avstånd men kunde då missa 

eventuella svar från elever som satt längre ifrån kameran. Vi var medvetna om kamerans 

förutsättningar innan vi satte igång med våra observationer och var då noga med att informera 

lärare och elever om att vi behövde komma nära, men att detta var främst för att kunna höra 

snarare än att se dem i extrema närbilder. Med detta ville vi göra lärare och elever förberedda och 

avdramatisera det obehag som en del kan uppleva med en videokamera alldeles intill sig. Efter 

genomförda observationer har vi kunnat göra bedömningen att både elever och lärare funnit sig i 

det ovana med att bli filmade och arbetat obehindrat i vår närvaro, varför vi anser att vår närvaro 

inte påverkat resultaten.  
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Resultat och Analys 

I detta avsnitt presenteras relevant data tematiskt, med analysen i direkt anslutning till varje 

episod. Resultaten och analyserna från Skola A respektive Skola B presenteras separat då vardera 

författare självständigt har genomfört datainsamling på varsin skola och analys därav. Därefter 

följer en gemensam analys där resultaten och analyserna jämförs och sammanfattas. 

Redovisningarna av resultat och analys presenteras i två avsnitt. I det första avsnittet är 

resultatredovisning och analys indelade efter de epistemologiska riktningsgivarna. Analysen av de 

epistemologiska riktningsgivarna utgår från Lundqvist (2009, s. 46f) definitioner av dessa samt de 

omskrivningar som finns presenterade under Teoretiska Utgångspunkter ovan. I det andra 

avsnittet följer en mer specifik presentation och analys av lärarens arbete med ämnesspecifika ord 

och begrepp. Denna analys görs med hjälp av begreppen stöttning, privilegiering, den proximala 

utvecklingszonen samt med analys av elevernas praktiska epistemologier.  

 

Skola A 

 

Epistemologiska riktningsgivare i SO-undervisningen 

I denna studie har samtliga fem riktningsgivare identifierats inom SO-undervisningen som 

Lundquist (2009) fått fram genom sin studie av lärarens vägledning i NO-undervisningen. Även 

om alla fem riktningsgivare har identifierats i denna empiri har det även visat sig att tre 

riktningsgivare varit mer förekommande medan två varit mer sällsynta. De tre mest 

förekommande är den bekräftande, den instruerande och den genererande, medan den om-

orienterande förekom mer sällan och den om-konstruerande endast framträdde vid ett tillfälle. 

Nedan följer exempel på de fem olika riktningsgivarna samt redovisning för hur de artat sig i ett 

SO-sammanhang jämfört med Lundquists studie som genomfördes i NO-undervisningen. 

       Den av de fem epistemologiska riktningsgivarna som varit mest framträdande i min empiri 

från SO-undervisningen var den instruerande. Läraren instruerar då eleven hur denne ska gå till 

väga för att se den kunskap som är relevant för uppgiften. Ett tydligt exempel kan se ut som 

följer; 

 

(Läraren står och hjälper Elev1 att förstå olika begrepp för delarna på ett skepp avbildat på en stencil med tillhörande text, Elev2 sitter 

bredvid och jobbar självmant men har själv stött på ett ord denne inte förstår.) 

A01 Elev2 – Vad är Babooord (utläser det med kort a- och långt o-ljud) 

A02 Läraren – Baaaabord, baabord. Vad står det att det är? 

A03 Elev2 – (läser i texten), ahaa det är vänster. 
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Läraren vägleder här eleven genom att hänvisa till den faktatext om skepp som eleverna fått att 

utgå ifrån. Läraren instruerar hur eleven ska handla för att finna svaret (A02). Istället för att direkt 

svara på fråga om vad det är så kan då eleven läsa det i texten och lära sig ordets betydelse utifrån 

sammanhangen i texten. Där finns också en förklaring till varför just babord är vänster och varför 

det heter som det gör. Den instruerande riktningsgivaren skiljer sig inte från hur Lundqvist (2009, 

s. 46-47) beskriver den i naturvetenskapliga sammanhang. Både i dessa och inom SO- 

undervisningen så handlar det om att läraren ger eleverna en instruktion för hur de ska bete sig 

för att upptäcka ”den rätta” kunskapen. 

       Ofta under lektionspassen bekräftade läraren på olika sätt de kunskaper som eleverna 

behandlade. Det kunde röra sig om att de kommit fram till den rätta betydelsen, det rätta ordet 

för sammanhanget eller att de var på den rätta vägen mot denna kunskap. Allt detta kan inräknas 

under den bekräftande riktningsgivaren. Konkret kunde det se ut enligt passagen nedan. 

 

A04 Elev1 – Vad är det? (pekar på ett ord i texten) 

A05 Läraren – Obekväm, det är om nånting inte känns bra. 

A06 Elev2 – Som när du sitter på en hård stol. 

A07 Läraren – Precis då är det obekvämt 

 

I exemplet har Elev1 fastnat vid ett ord i texten som denne inte förstår innebörden av och frågar 

därför läraren. Denna situation var vanligt förkommande under lektionerna som observerades. I 

stort sett alla interaktioner med läraren började med att en elev sökte hjälp att förstå ett ord eller 

stycke av texten, direkt kopplat till ämnet eller ord och uttryck i allmänhet som ligger utanför 

elevens vardagliga ordförråd. Ibland svarade läraren med en synonym till ordet som eleven 

kanske förstod bättre. Här i exemplet väljer läraren att ge exempel på en abstrakt betydelse av 

ordet (A05). En annan elev fyller då i med en mer konkret situation som kan förklara ordet 

(A06). Läraren visar Elev2 att denne har förstått innebörden genom att bekräfta dennes exempel 

(A07). I den här situationen gick läraren sen vidare för att hjälpa en annan elev så det är svårt att 

se om Elev1, som först bad om hjälpen, kunde förstå ordet efter interaktionen med läraren. 

       Vid ett par tillfällen under mina observationer uppmanade eller visade läraren på något sätt 

att eleven behövde tänka över sina svar på nytt då det kunde finnas annan fakta som var mer 

relevant för sammanhanget. Men det finns också exempel på då läraren, likt ovan med ordet 

obekväm, uppmärksammade även sådan kunskap som inte var direkt kopplat till ämnet men ändå 

kunde bidra till elevens samlade lärande. Begreppet obekväm har ingen direkt koppling till 

historieämnet eller något annat ämne inom SO-undervisningen, men läraren stannade ändå upp 

vid ordet och gav eleven en möjlighet att förstå det. Skulle läraren ha agerat om-orienterande i 
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förhållande till den ämnesrelaterade kunskapen, skulle denne snarare riktat om eleverna mot de 

ord och uttryck som var relevanta för just skepp under vikingatiden i det här fallet. Jag 

återkommer till detta i den följande analysen av lärarens arbete med ord och begrepp nedan. I 

följande exempel använder sig läraren av den om-orienterande riktningsgivaren i en situation då 

eleven håller sig till frågor om ämnet men ändå behöver omvärdera sina tankar något. 

 

(Eleven har svårt att hitta placeringen för styråran. Denne har läst om det i texten och förstått att det är den som man styr skeppet med, 

men när läraren ber eleven peka ut var den var placerad på skeppet pekar eleven på en regel i mitten av skeppet) 

A08 Läraren – Okej, då måste jag få ställa en fråga; om det här är styråran, hur påverkar den hur båten 

styrs? 

A09 Elev – Okej, då är det nog inte den. 

A10 Läraren – Nej men hur tänkte du berätta. 

A11 Elev – Jag tänkte att man skulle sitta där och där ska man ta med händerna och styra såhär. 

A12 Läraren - Ja, vilken är det då som är styråran. 

A13   Elev - Den (pekar på den vanliga åran) 

(Efter vidare konversation kommer eleven också fram till skillnaden mellan den vanliga åran och styråran). 

 

Läraren har här uppmärksammat att eleven gått vilse i sina slutsatser och istället för att korrigera 

eleven väljer läraren att försöka ta reda på mer om var eleven började gå fel och använder då 

inledningsvis den om-orienterande riktningsgivaren för att ta reda på elevens tankar (A08). 

Elevens kommentar (A09) visar då att denne insett att den missförstått och behöver tänka om. 

Därefter (A12) använder läraren den genererande riktningsgivaren och utifrån sin 

sammanfattning kan då eleven börja rikta sina tankar om styråra till årorna. 

       Ibland visade det sig att elever förbisett fakta som var viktig för uppgiften. Läraren gick då in 

och lyfte fram denna fakta som de ignorerat eller förkastat för att få dem att förstå att det är just 

denna fakta som var relevant att uppmärksamma. Denna riktningsgivare har Lundquist (2009) 

kallat för den om-konstruerande riktningsgivaren. 

 

(Eleven har problem att hitta vad en del av skeppet heter och hävdar att denne läst texten men hittar ingenting som passar denna del.) 

A14 Elev – Jag har läst men det stod inte. 

A15 Läraren – Inte nånting om nån åra, hmm. Men om jag säger att det står såhär då. (läraren läser högt ur 

texten och markerar med rösten det eftersökta begreppet) ”Där stod hövdingen och styrde skeppet. Och när han stod så hade 

han STYRÅRAN på sin högra sida och skeppets vänstra sida bakom ryggen”. Vad höll han i? 

A16 Elev – Eh, vad hette det igen? 

A17 Läraren – Ja vad hette det? 

A18 Elev – Styråra. 

A19 Läraren – Styråra, vad kan det tänkas vara för nått? 

A20 Elev – En sån här när man styr. 
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A21 Läraren – Ja, en åra som man håller i när man styr. 

A22 Elev – Ska jag skriva styråra här? 

A23 Läraren – Det tycker jag låter som en strålande idé. Vad tycker du? 

(Eleven skriver in styråra på rätt plats) 

 

Här använder sig läraren inledningsvis av den om-konstruerande riktningsgivaren (A15). Eleven 

har kört fast och säger sig inte kunna hitta vad delen heter. Läraren visar då eleven vad i texten 

som är relevant för den delen och som eleven innan har hoppat över, ignorerat. Läraren markerar 

också med rösten vilken del av informationen i texten som är just den eleven förväntas 

uppmärksamma. Utifrån denna riktningsgivare kan man se att eleven sedan kommer fram till det 

rätta svaret. Under lärarens interaktion med eleverna använde denne sällan en och samma 

riktningsgivare genom hela vägledningen utan skiftade mellan olika beroende på elevens riktning. 

Passagen ovan visar ett exempel på detta. Läraren använder där tre olika riktningsgivare och 

börjar med den om-konstruerande (A15). När eleven blivit riktad mot den relevanta 

informationen använder läraren den genererande riktningsgivaren (A19) för att låta eleven 

sammanfatta det viktiga i texten och för att dra en slutsats utifrån det. Slutligen använder läraren 

den bekräftande riktningsgivaren (A21) för att visa att eleven nu är på rätt väg eller till och med 

framme vid det den eftersträvade kunskapen som eleven då skriver ner. 

 

Ämnesrelaterade ord och begrepp 

I interaktionen med eleverna fick läraren som nämnts ovan arbeta även med andra begrepp än de 

direkt uppgiftsrelaterade för att skapa förståelse hos eleverna. Det är också så att eleverna 

behövde hjälp att förstå ord som inte var relevanta för uppgiften men som var relaterade till 

ämnet och som behövde förstås för att kunna avfärdas. Passagen nedan visar exempel på detta. 

 

(Eleven har i sin text strukit under de ord som denne inte förstår och läraren hjälper till att packa upp orden) 

A24 Läraren - ...Sen har du strukit under nånting där, det står tältduk. Finns det en sån på den där, vad 

skulle det kunna vara. Tält-duk. Om du lyssnar på ordet, tält-duk, vad tror du att det är gjort av. 

A25 Elev - Tält? 

A26 Läraren - Ja och vad är det gjort av? 

A27 Elev - Tyg. 

A28 Läraren - Tyg. Är det tyg det här? 

A29 Elev - Nej. 

A30 Läraren - Nej det finns ingen tältduk. 

A31 Elev - Här? (pekar på ett segel på en annan bild) 

A32 Läraren - Ja precis där har du, tältduk kan vara det som man gjort segel av. Vad har du hittat mer då. 

Reling har du använt. Svepte. På nätterna svepte vikingarna in sig i skinnfällar. Vad betyder det då? 
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A33 Elev - Kanske här (pekar på en planka inuti båten) 

A34 Läraren - Lyssna på vad jag säger. På nätterna svepte vikingarna in sig i skinnfällar. Är du med mig 

… När du har duschat så sveper du in dig i en handduk, vad gör du då?  

A35 Elev - Ehh. 

A36 Läraren - Eller när du varit på Fyrishov och badat så sveper du in dig i en handduk, vad tror du att 

du gör då? 

A37 Elev - [ohörbart] in mig i handduken. 

A38 Läraren - Precis runt dig själv, du sveper. Titta, du sveper den runt dig (visar på sin kropp) det är att 

svepa. Det finns inte här va? Nej då kan vi hoppa över den. 

… 

A39 Läraren - Vad har du mer då, färden. Vad är det för nått? Färden måste förberedas noga. Var det 

nånting de måste baka? 

A40 Elev - Nej. 

A41 Läraren - Om jag säger till dig att du har faktiskt förberett. Du förberedde din färd som du var i väg, 

för några veckor sen så kom du hem från en färd som du hade gjort.  

A42 Elev - Ja. 

A43 Läraren - Du var i Thailand. Då var du på en färd. Det betyder samma sak som resa. Så färd är 

samma sak som resa och det ser vi ju ingenting här.  

A44 Elev - Nej. 

A45 Läraren - Jaha sen då? 

(Tillsammans fortsätter de på samma sätt att gå igenom orden ekplankor, skinnfällar och lastrum innan läraren går vidare. De har 

också tagit upp de för uppgiften relevanta begreppen styråra och akter) 

 

Det som sker i episoden ovan kan beskrivas med hjälp av de begrepp som ryms i en analys av 

praktiska epistemologier (PEA), stå fast, möte, gap och relation (Wickman & Östman, 2002, s. 

604f). Eleven står fast i det den redan kan. När denne sedan läst texten har det uppstått möten 

med ny kunskap, i det här fallet ord och begrepp som eleven inte förstår till en början. Det finns 

med andra ord ett gap mellan elevens förståelse och innebörden av orden. Det läraren här gör är 

att skapa relationer mellan eleven och de nya begreppen. Relationerna skapar läraren genom att 

sätta orden i sammanhang som eleven har tidigare erfarenhet av såsom att duscha eller resa (A34 

och A43). När dessa relationer är skapade står eleven fast med ny kunskap och kan gå vidare i sitt 

arbete, här genom att avfärda ett ord och gå vidare till nästa. 

       Gibbons (2010b, s. 220f) använder sig av begreppen planerad och interaktiv stöttning. Den 

planerade stöttningen i det här fallet handlar om det lektionsinnehåll som läraren tagit fram, 

framförallt de faktatexter eleverna har fått tillgång till. Den planerade stöttningen innebär således 

en privilegiering då läraren inför lektionspasset har avgjort vilken fakta och vilka perspektiv som 

eleverna förväntas att ta till sig under lektionen. När eleverna sedan möter kunskapen gör de en 

egen privilegiering utifrån sina erfarenheter och där de står fast. I exemplet ovan ser vi en elev 
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som gör en annan privilegiering än den läraren tänkt eftersom denne är i behov av att förstå mer 

än de skeppsrelaterade begreppen för att lösa uppgiften. I det här fallet väljer då läraren att följa 

elevens privilegiering genom att ge denne en interaktiv stöttning utifrån de begrepp eleven tar 

upp och som denne behöver förstå för att komma vidare. Stöttningen sker i denna passage 

genom att läraren flera gånger använder sig av den genererande riktningsgivaren (A26, A34, A39) 

för att få eleven att själv återkoppla till begreppens betydelse utifrån sina egna erfarenheter. När 

eleven sedan kommer fram till rätt innebörd för orden bekräftar (A32 & A38) läraren detta och 

de kan gå vidare till nästa begrepp. Detta går också att tolka in i Säljös (2000, s. 120) beskrivning 

av den proximala utvecklingszonen, läraren möter eleven där denne är och utgår därifrån då 

denne hjälper eleven att bygga ut med ny kunskap. En lärare som inte varit uppmärksam på 

elevens intresse av vidare språkutveckling än den som var relevant för uppgiften hade kanske 

istället avfärdat de irrelevanta begreppen och gått vidare till de som eleven behövde enbart för 

uppgiften, snarare än de begrepp som eleven genom sin privilegiering var öppen för att lära sig. 

Skola B 

 

Epistemologiska riktningsgivare 

På skola B var de om-orienterande, genererande, instruerande samt bekräftande riktningsgivarna 

inte sällsynta och var ungefär lika frekvent förekommande under observationerna. Den om-

konstruerande tycktes knappt förekomma, det exempel som lyfts upp nedan är den enda episod 

som visade på denna riktningsgivare. 

       En återkommande riktningsgivare som läraren använde sig av under lektioner då eleverna 

arbetade självständigt var den instruerande riktningsgivaren. Med en instruerande riktningsgivare 

har läraren ambitionen att ge eleverna instruktioner om hur de ska gå till väga för att skapa den 

kunskap som anses vara eftersträvansvärd under den aktuella lektionen. Ett exempel på detta är 

följande: 

 

(Läraren står lutat mot bänken vid två elever som har en dator. Först är skärmen vänd mot läraren). 

B01 Läraren: […] Så börjar ni med att öppna PowerPoint. Sen går ni in på… sen så… Här har ni liksom 

olika sidor. (Läraren vrider nu skärmen mot eleverna). Här liksom får ni ju… Först får ni reda på fakta om den här 

personen, skriva ner stödord, sen får ni utforma eran presentation. Så ni börjar med… Vem har ni bestämt? 

B02 Elev1: Vi vet inte. 

B03 Läraren: Nä men börja med det och läs i historieboken, det är det bästa sättet. Då får ni mycket 

fakta. […] Börja med att hämta historieboken, så bestämmer ni er för vilken upptäcktsresande ni ska ha, så läser ni 

om den, skriver stödord, så ni förstår det ni har läst. Sen kan ni göra olika…  

(Elevparet som sitter bredvid kräver lärarens uppmärksamhet. Eleverna som läraren har pratat med blir passiva i några sekunder, men 
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när läraren även säger till grannarna att de ska hämta historieboken så kommer även de förra på att det var det de skulle göra). 

 

Här försöker läraren göra eleverna uppmärksamma på att det är valet av upptäcktsresande som de 

bör prioritera, dels genom att fråga vilken upptäcktsresande de har valt (B01) och dels genom att 

berätta hur de kan gå till väga för att göra valet. Läraren ger också instruktioner om vad de ska 

göra när de väl valt en upptäcktsresande att fördjupa sig i. Eleverna ska då läsa om personen och 

skriva stödord, en aktivitet som läraren dessutom motiverar med att eleverna ska förstå vad de 

läst (B03). Lärarens båda repliker är exempel på instruerande riktningsgivare.  

       Läraren använde den bekräftande riktningsgivaren vid två olika typer av tillfällen, dels när 

läraren tog initiativ till dialog med elever och dels som svar på elevers initiativ (frågor eller 

påståenden). Ett exempel på hur läraren använde en bekräftande riktningsgivare för att börja en 

dialog är följande situation: 

 

(Läraren är på väg att passera två elever, Elev1 och Elev2, som sitter vid en dator. 

Elev1 ljudar samtidigt som han börjar skriva rubriken i det annars tomma PowerPoint-dokumentet) 

B04 Elev1: Maa..Ge…Laaaan (skriver S utan att ljuda) uppväxt. 

B05 Läraren: Mm! Det är väl en bra rubrik!? (söker ögonkontakt med Elev1). 

B06 Elev1: Ja. 

B07 Läraren: Ni kan också tänka så här att ni börjar i kronologisk ordning, ni vet vad det betyder va? 

B08 Elev1: Ja (nickar engagerat). 

B09 Läraren: Börja från början och gå framåt och så slutar ni med hans död. Och så tar ni allt där 

emellan. 

 

Här använder läraren den bekräftande riktningsgivaren som ingång till dialogen och öppnar upp 

för instruerande riktningsgivare. Läraren bekräftar först att det de precis har gjort platsar inom 

ramen för vad läraren förväntar sig att eleverna ska göra (B05), för att sedan instruera dem eller 

åtminstone ge förslag på hur de kan fortsätta, i vilken sorts helhet eller sammanhang som 

rubriken ”Magellans uppväxt” skulle kunna ingå i (B07). Något senare i samma situation, när 

eleverna har berättat för läraren att de hittat information om vad Magellan hette egentligen och 

läraren har gett sin version av uttalet av namnet, säger Elev2 att de tänker skriva att han hette så: 

 

B10 Elev2: Vi tänkte skriva det, att han heter så. (Läraren som var på väg från eleverna vänder tillbaks och står 

nu närmast E2) 

B11 Läraren: Ja, gör det. Får ni öva på det uttalet också då. 

B12 Elev2: Vad heter han då? 

B13 Läraren: (Skrattar till, går närmare elev 2 och pratar med lägre ton) Fråga [ohörbart] Fråga [elevs namn] 

[ohörbart] 
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B14 Elev2: (ropar elevens namn) 

B15 Läraren: Hon är där ute (syftar på allrum utanför klassrummet). Ni kan fråga henne sen 

B16 Elev2: Ska jag behöva gå ända ut. Nä jag kan jag gå ut nu. (Reser sig och går). 

 

Detta är exempel på att läraren ger respons på en elevs påstående (eller uttalande) genom att 

använda en bekräftande riktingsgivare. Läraren använder i denna situation en bekräftande 

riktningsgivare genom att bekräfta att elevernas fokus på Magellans riktiga namn är relevant 

kunskap samt påvisar också att uttalet är något de bör öva på och visar hur de kan lära sig det 

korrekta uttalet (instruerande riktningsgivare) (B11). 

       Lärare kan använda om-orienterande riktningsgivare för att försöka få eleverna att byta fokus 

genom att påvisa att den fakta de fokuserar på eller den väg de har valt inte är relevant under den 

aktuella lektionen. Denna riktningsgivare följs i observationerna ofta av en instruerande 

riktningsgivare som visar eleverna vilken kunskap som är relevant och hur de kan gå tillväga för 

att tillägna sig kunskapen. Här följer ett exempel; 

 

(Elev1 har på sin datorskärm letat sig fram till en sida om Columbus på www.wikipedia.org. Eleven har räckt upp handen och läraren 

har kommit fram till eleven)  

B24 Elev1: Ska jag läsa allt det här och sen skriva ner det? 

B25 Lärare: Mm, det är ju jättesvårt för dig att läsa från Wikipedia, För det är så mycket detaljer. 

B26 Elev2: Och svåra ord. 

B27 Lärare: Så det är mycket bättre att antingen läsa i boken och skriva små sammanfattande stödord 

från boken och sen om du vill gå in på en sida som heter ungafakta.se… 

 

I denna passage ger läraren argument för varför elevens val av källa för information 

(wikipedia.org) är olämpligt, motiverar detta med att texten innehåller mycket detaljer, detta är en 

om-orienterande riktningsgivare (B25). Läraren ger även förslag på var eleven hellre bör leta sin 

information (lärobok samt ungafakta.se), detta är en instruerande riktningsgivare (B27). 

 

En genererande riktningsgivare ger eleven möjlighet att återberätta, sammanfatta eller dra slutsatser. 

I min empiri är dessa oftast formulerade som en öppen fråga till eleven, som i denna situation; 

B34 Lärare: Om man tänker så här då [elevens namn]. Kan, kan vi dra några slutsatser om Columbus 

resa? Finns det nånting, kan du skriva, säga nån slutsats, sammanfatta eller dra nån slutsats om hur, hur det var att 

han åkte iväg? 

B35 Eleven: Jag vet inte 

B36 Läraren: Hur hade det varit om han inte kommit iväg då? 

B37 Eleven: Då kanske inte Amerika hade blivit upptäckt 

B38 Läraren: Mm, det hade i alla fall tagit väldigt mycket längre tid. Bra, det är en , det är en tanke man 

kan ha. Att man kan säga då skulle det kunnat blivit så här istället. 
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Här använder läraren termen ”slutsats” tre gånger och försöker få eleven att formulera vilka 

konsekvenser Columbus upptäcktsresa fick (B34). När eleven inte lyckas (B35)  fortsätter läraren 

med en genererande riktningsgivare till, och frågar om vilka följderna kunde ha blivit om 

Columbus inte kommit iväg på sin resa (B36). Då kan eleven svara och läraren bekräftar då att 

elevens tanke är vettig (bekräftande riktningsgivare) om läraren än dock korrigerar elevens 

slutsats lite (B38). 

       Med en om-konstruerande riktningsgivare kan läraren få eleverna att omvärdera något de 

tidigare förbisett eller ansett irrelevant. Lundquist (2009) lyfter som exempel situationer där elever 

först anser att det inte händer något när de tillsätter ett ämne i vatten, men med lärarens hjälp får 

de ett ämnesspråk att beskriva det som att ämnet har löst sig i vattnet. Denna riktingsgivare har 

varit ytterst ovanlig under mina observationer. Och jämfört med förbisedda fenomen i NO-

undervisningens experiment så kan det i SO-undervisningens självständiga elevarbeten röra sig 

om en textsekvens som eleven läst men tolkat som irrelevant trots att de innehåller svaret de 

söker, med lärarens vägledning kan de då läsa texten igen och göra en ny tolkning av textens 

formuleringar. Den om-konstruerande riktningsgivaren kan också ta sig uttryck genom att eleven 

förbisett vikten av en viss typ av lärande till exempel funktionen med att använda ord som man 

själv förstår när man ska skriva eller berätta något. I exemplet nedan har en elev ett stycke text på 

en av sina PowerPoint-sidor:  

 

(Elev1 är på väg att läsa in delar av detta som en ljudfil till sin presentation. Läraren går förbi bakom elevens rygg och tittar på hans 

skärm) 

B39: Läraren: Men det är ingen idé att du har så här mycket text. 

B40: Elev1: Men jag ska bara... [mumlar ohörbart] (Läraren läser texten och pekar sen på ett ord på skärmen) 

B41: Läraren: Vet du vad förnödenheter är för någonting? När man skaffar förnödenheter? 

B42: Elev: Men d… [ohörbart] 

B43: Läraren: Aa men säg inte ett ord som du inte vet vad det är. Men förnödenheter, det betyder att de 

stannade där för att laga skeppet,[rör fingret under texten] reparation och skaffa förnödenheter, då behövde de skaffa 

mera mat 

B44: Elev: Jaha! 

B45: Läraren: Det är förnödenheter. Mera mat och färskt vatten. 

B46: Elev: Mm jag fattar. Men jag ska bara säga det här. (Eleven pekar på det översta stycket som läraren inte 

kommenterat. Läraren vägleder eleven att klicka fram ljudinspelningsfunktionen) 

 

Först försöker läraren få eleven att tänka om med hjälp av en om-orienterande riktningsgivare 

(B39). När eleven inte tydligt förmedlar sin tanke med sin text så försöker läraren med en 

genererande riktningsgivare och frågar om eleven kan förklara betydelsen av ordet 
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”förnödenheter” som han har i sitt stycke text (B41). När eleven svarar lite undvikande så 

använder läraren en om-konstruerande riktningsgivare (B43), förmodligen för att försöka få 

eleven att förstå vikten av att förstå de ord man använder, att syftet med kommunikationen även i 

klassrummet är att förmedla något man vill berätta, så om man inte förstår vad man säger mister 

kommunikationen därför sitt syfte. Det som läraren anser eleven förbisett är alltså vikten av att 

förstå ord som man använder. Detta försöker läraren uppmärksamma eleven på genom sin om-

konstruerande riktningsgivare. Eftersom eleven inte tycks kunna förklara vad förnödenheter 

innebär så försöker läraren förklara det för eleven för att denne ska kunna förstå något som 

antagligen kommer underlätta förståelsen av hela texten och ämnesinnehållet eleven har framför 

sig. Detta skulle eventuellt betraktas som en sjätte epistemologisk riktningsgivare som man skulle 

kunna kalla för en förklarande, klargörande eller möjligen informerande (riktningsgivare). 

       Under observationerna förekom det alltså en form av vägledande handling som inte riktigt 

går att beskriva med hjälp av Lundqvists (2009) fem riktningsgivare. Det krävs så klart mer 

forskning för att styrka att det vi sett passar att omnämnas som en riktningsgivare men nedan 

följer ytterligare exempel på hur fenomenet yttrade sig. 

 

(En elev söker upp läraren för att få något eleven läst klargjort) 

B47: Elev: Fick han tillåtelse av drottningen att åka till Nordamerika, Columbus, fick han? 

B48: Läraren: Eh ja… 

B49: Elev: För jag hittade på wikipedia att han fick drottningens… 

B50: Läraren: Ja du är inne på helt rätt spår… han fick TILLÅTELSE att åka för att hitta sjövägen till 

Indien men hon sa inte åt att hitta ny världsdel utan hovet och drottningen var ju intresserade av att han skulle 

komma hem med exklusiva varor, att dom skulle kunna jobba med handeln. Så dom sponsrade honom för att hitta 

sjövägen till Indien. 

B51: Elev: Men han blev fast i fängelse för att han inte gjorde det? 

B52: Läraren: Nä det var lite senare. 

B53: Elev: Varför satt han i fängelse. 

B54: Lärare: Ja det var för att han hamnade i onåd står det. 

B55: Elev: Vad betyder det? 

B56: Läraren: Det betyder att det blev nånting fel med affärerna. Han kanske inte höll det han lovade 

eller så 

B57: Elev: Jaha. Vilket år var det ungefär? 

B58: Läraren: Eh… ja nångång under tidigt 1500-tal. (Elev går ivrigt tillbaks till sin plats). 

 

Eleven får här hjälp av läraren att förstå ett händelseförlopp, att sätta ihop alla bitarna till ett mer 

komplett pussel (B50, B52, B54, B56, B58). Ett pussel som eleven behöver för att komma vidare 

i sitt arbete. Läraren skulle kunnat instruera eleven genom att exempelvis hänvisa till en bok där 
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denne kan söka svaren på sina frågor. Men det gör inte läraren, denne ger istället svar på elevens 

frågor. På så sätt bekräftar läraren att elevens frågor är relevanta och att det är denna kunskap 

som är eftersträvansvärd. Läraren ger inte en riktning för att nå denna kunskap på liknande sätt 

som denne skulle göra vid en instruerande eller om-orienterande riktningsgivare, läraren ger ju 

eleven direkt den information eleven efterfrågar. Men jag menar att dessa svar dels ger en 

bekräftelse på att elevens aktuella riktning är önskvärd och dels ger eleven ny fart och ny riktning 

i sitt fortsatta arbete. Så frågan är om den tydligt passar som en bekräftande riktningsgivare, inte 

alls kan betraktas som någon riktningsgivare eller om det eventuellt kan betraktas som en egen 

typ av riktningsgivare som i så fall skulle gå ut på att försöka klargöra oklarheter så att eleven kan 

komma vidare i sitt arbete. Detta är något som vi anser bör undersökas närmare.  

 

Ämnesrelaterade ord och begrepp  

För att besvara frågan om hur läraren stöttar elevernas förståelse av ämnesrelaterade ord och 

begrepp så analyseras här två episoder av samtal mellan lärare och elev som behandlar ords 

betydelser. Episoderna behandlar begreppen sund och rättare. Första exemplet berör begreppet 

sund och det andra begreppet rättare. 

 

(Läraren tittar på ett elevpars PowerPoint presentation där en bild är full med text). 

B59: Läraren: [...]för nu har ni ju massa fakta här och du tycker jag ni ska ta bilder till det, och till exempel 

det här med Magellans sund, att han fick ett sund.. eh… uppkallat efter sig, där han hittade ett bra ställe där han 

kunde åka in med båten. Kommer du ihåg vad ett sund är för något på kartan? 

B60: Elev: Aa 

B61: Läraren: Mm, vill du förklara? 

B62: Elev: Mm jag vet inte 

B63: Läraren: Det är när det är land här (läraren visar med händerna) och land här och så är det trångt 

med vatten emellan men man kan komma emellan kanske två hav eller komma igenom med båten, det kallas för ett 

SUND. Och han hittade ett bra ställe och då finns det, det heter Magellans sund fortfarande idag heter det så. Då 

kan du ju på bilder här och så kan du ju söka på Magellans sund. Så ser du här på kartan, så kan du klistra in den här 

bilden. 

 

Läraren genomför i episoden ovan en typ av stöttning som inte är planerad innan lektion utan 

enligt Gibbons (2010b, s. 220f) definition är interaktiv då den utgår från något eleven gjort, i 

detta fall skrivit. Läraren gör en privilegiering genom att fokusera på Magellans sund (B59). 

Läraren verkar misstänka att det finns ett gap mellan begreppet sund och det som står fast för 

eleven. Med en genererande riktningsgivare i form av öppna frågar skapar läraren först möjlighet 

för eleven att formulera vad ett sund är för något (B61). Genom att sedan förklara med kroppen 
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och ord som läraren tror att eleven kan relatera till försöker läraren skapa en relation mellan 

begreppet och det som står fast för eleven (B63). Elevens gensvar uteblir och därför är det svårt 

att uttala sig om huruvida lärarens stöttning verkligen leder eleven över sin proximala 

utvecklingszon. 

 

(Läraren står framåtlutad och knappar på ett par elevers dator, eleven bredvid som sitter vid en egen dator kräver lärarens 
uppmärksamhet) 
B85: Elev: [Lärarens namn] kolla, rättare på ett skepp... (Eleven pekar på sin skärm, med wikipedia.org synligt). 

B86: Läraren: Rättare, rättare, åh jag kan inte förklara, det är ett gammalt, ett gammalt… Sök på det! Eller 

tryck på det, tryck på det så ser du var det är. 

B87: Elev: [Elev läser högt från skärmen] Äldre titel på förman vid större jordbruk. Längre tillbaks i tiden 

[…] 

(Eleven trevar sig fram lite i texten, men läser allt). 

B88: Läraren: Ja, han hade ett sånt jobb alltså. (Läraren svarar lite frånvarande och  har blicken fäst på en 

annans elevs dator) 

B89: Elev: Så ett jobb? 

B90: Läraren: Ja. 

B91: Elev: Men [Lärarens namn], ska jag lite på första sidan, ska jag skriva lite om honom då eller? 

B92: Läraren: Ja det kan du göra. (Läraren tittar på elevens skärm). 

B93: Elev: Och då kan jag skriva…(eleven knappar samtidigt på datorn) men vad hände nu då!? 

 

Eleven försöker läsa om sin upptäcktsresande på wikipedia.org, möter ett ord som denne inte 

förstår, gör en privilegiering om att det är viktigt och frågar därför läraren (B85). Läraren kan inte 

riktigt förklara och föreslår att eleven istället kan söka efter svaret via länken på webbplatsen, 

detta görs genom en instruerande riktningsgivare (B86). Läraren hjälper sedan till med att 

sammanfatta det viktigaste, att rättare var ett jobb som personen ifråga hade och på så sätt hjälper 

läraren eleven att överbrygga gapet och skapa en relation till begreppet rättare (B88-90). 

Stöttningen som sker genom bland annat användningen av riktningsgivare är återigen interaktiv 

då den är spontan och utgår från elevens fråga. Med hjälp av lärarens stöttning kan eleven röra sig 

över sin proximala utvecklingszon och förstå något som denne inte lyckades förstå på egen hand 

(B89). Läraren gör en privilegiering genom sitt val att bekräfta att det är relevant att fråga vad en 

rättare är för något (B86). Läraren gör också en privilegiering då denne nöjer sig med att 

sammanfatta den fakta eleven hittat genom att säga att rättare är ett jobb, läraren förtydligar inte 

mer konkret vad för slags jobb det är frågan om (B88).   
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Gemensam analys 

 

Epistemologiska riktningsgivare 

Empirin från skola A och skola B har både likheter och olikheter. Faktumet att observationerna 

genomfördes på olika skolor, i olika årskurser, med olika lärare och elever, samt att de arbetade 

med olika innehåll och med olika arbetssätt, får så klart konsekvenser för vad observationerna 

visade. Det ger en bredd och variationsrikedom åt bilden av hur riktningsgivarna kan ta sig 

uttryck i två flerspråkiga klassrum. I empirin från skola A observerades färre om-orienterande 

riktningsgivare än på skola B. Detta beror troligtvis på att arbetssätten under lektionerna skilde 

sig åt mellan de två skolorna. På skola A arbetade eleverna självständigt med ett uppgiftspapper 

och kunde inte välja fel väg i lika stor utsträckning som eleverna på skola B som i par eller enskilt 

skulle förbereda en presentation av valfri upptäcktsresande, med valfria källor.  

       Vi har i första hand inte varit intresserade av att kartlägga frekvensen av de olika 

riktningsgivarna utan främst vilka som använts och hur. Vi tror att andra undervisningssätt än de 

vi har observerat kan sanktionera en annan frekvens av riktningsgivare eller till och med andra 

typer av riktningsgivare. Vi har knappt sett några uttryck för den om-konstruerande 

riktningsgivaren, denna skulle kunna vara mer frekvent i andra SO-didaktiska sammanhang och i 

NO-undervisning. 

       Vi har utöver de fem riktningsgivarna som Lundqvist (2009) definierat också kunnat urskilja 

en viss typ av lärar-agerande som möjligtvis kan vara en sjätte riktningsgivare som vi i så fall 

skulle kunna kalla för förklarande, klargörande eller informerande. Än så länge är dock 

osäkerheten alltför stor och mer empiri måste samlas in för att styrka att så skulle vara fallet. 

Ibland när läraren ger svar på en elevs fråga om kunskapsinnehållet och läraren förklarar så kan 

detta tolkas som en bekräftande riktningsgivare, ibland som genererande. Ibland är det tveksamt 

om lärarens förklaring pekar ut någon riktning alls, utan snarare ger svaret, exempelvis för att 

läraren tycks ha tröttnat på att vägleda eleven som i repliken (A43). 

 

Lärarnas privilegiering 

Lärarnas privilegiering blir synlig genom sitt urval av undervisningsinnehåll och arbetssätt i 

planeringen av undervisningen. Under lektionerna, vid elevens möte med innehållet, gör läraren 

också val av vilka av elevernas initiativ som läraren bekräftar respektive väljer att avfärda. 

Analyser av data från Skola A och Skola B belyser att både elever och lärare gör privilegieringar, 

det vill säga väljer vilken information och vilka arbetssätt de värderar som relevanta och 

meningsfulla (se exempelvis A24, A32 och B85f). När eleven fokuserar på något som enligt 
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lärarens planering och värdering är irrelevant, försöker läraren ofta styra elevens fokus med hjälp 

av någon riktningsgivare.  

 

Stöttning & praktiska epistemologier 

I alla episoderna från Skola A och Skola B har lärarens stöttning beskrivits som interaktiv. 

Faktumet att den interaktiva stöttningen återkom flera gånger ger bilden av att denna ingick som 

en beredskap i en planerad stöttning. Lärarna verkade vara beredda på att besvara frågor om ords 

betydelser. Stöttningens relation till elevernas praktiska epistemologier är ömsesidig, dels påverkas 

elevernas praktiska epistemologier av lärarens stöttning och dels påverkas lärarens stöttning av 

elevernas praktiska epistemologier. Lärarna i studien utgår från elevernas förkunskaper när de ska 

stötta eleverna att utöka sin kunskap och utveckla sina föreställningar (A39-43 & B87-90). Även 

lärarens föreställningar och gissningar om elevens praktiska epistemologier inverkar. Läraren på 

skola B misstänker flera gånger gap hos eleven och agerar då för att överbrygga detta gap. 

Läraren försöker överbrygga detta gap med sin stöttning som mestadels består av de olika 

epistemologiska riktningsgivarna. 

       Vad gäller lärarens konkreta arbete med ämnesrelaterade ord och begrepp har vi kunnat se 

att det inte bara är dessa som får betydelse för språkutvecklingen i klassrummet. På skola A där 

eleverna arbetar med en relativt avgränsad uppgift som är fokuserad på ord som tillhör skepp 

under vikingatiden blir också mer vardagliga uttryck som obekväm och tält en viktig del av 

undervisningen. För att lära sig nya ord inom ett ämne kan det alltså krävas att man lär sig andra 

ord som inte hör till uppgiften men som man ändå måste förstå för att inse att ordet är irrelevant 

i sammanhanget. 

       För att stötta elevernas språkutveckling kring ämnesrelaterade ord och begrepp jobbar 

läraren med att skapa relationer mellan de nya ord eleverna möter och de ord de redan förstår, 

det som står fast. Lärarna gör detta bland annat genom att själva förklara ett ords betydelse med 

hjälp av ord som eleven kan relatera till (B63, B88-90). Läraren kan också använda sig av de olika 

riktningsgivarna beroende på situation. Då eleven själv eller en kamrat kommer på en synonym 

till ordet kan läraren bekräfta detta (A32), medan läraren ibland får hjälpa eleven fram till 

betydelsen genom den genererande riktningsgivaren (A39) med frågor om sådant som eleven kan. 

Det är inte alltid som läraren kopplar tillbaka till det eleven redan kan, ibland behöver denna 

hänvisa till viktig information som eleven missat genom att använda den om-konstruerande 

riktningsgivaren (A15), eller genom att instruera (A02) hur eleven ska finna betydelsen på egen 

hand. 
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Diskussion 

Utifrån våra analyser av empirin kan vi konstatera att samtliga fem riktningsgivare som Lundquist 

(2009) identifierat inom NO-undervisningen även är synliga inom SO-undervisningen. Våra 

analyser gör det tydligt att läraren gör många och viktiga val under varje lektion. I de flesta fall där 

läraren valt att ange en riktning med en viss riktningsgivare skulle läraren kunnat välja en annan 

riktningsgivare eller att inte ange någon rikting alls. Våra observationer visar också att läraren är 

viktig som både vägledare och informationskälla.  

       Genom att identifiera riktningsgivarna och titta på situationer där de används kan man få en 

bild av lärarens privilegiering. Den blir synlig i valet av riktning som läraren visar. Det läraren 

privilegierar är det som denne anser är den eftersträvansvärda kunskapen i sammanhanget. När 

eleven är på rätt väg mot denna kunskap bekräftar läraren detta eller skjutsar eleven vidare mot 

målet med någon av de andra riktningsgivarna för att få eleven på rätt väg. Läraren avslöjar oftast 

inte verbalt vad som är eftersträvansvärd kunskap i situationen men det blir ändå synligt i hennes 

handlingar och vägledning. Precis som Lundquist (2009, s. 29) hävdar så har vi kunnat se lärarens 

privilegiering i dennes val av riktningsgivare. Genom att ange en särskild riktning för eleven visar 

denne vad som är relevant kunskap i sammanhanget. 

       Genom att ha fått syn på hur man kan analysera lärarens stöttning och vägvisande med hjälp 

av epistemologiska riktningsgivare kan man likt Lundquist gå vidare med att undersöka vilken 

betydelse dessa riktningsgivare har för elevers meningsskapande. En sådan analys skulle kunna 

bidra till en förbättrad SO-undervisning där läraren är mer medveten om sina handlingar. Det är 

först då du är medveten om vad du gör som du kan förändra och förbättra. 

       Gibbons (2010a) talar om språkintegrerad ämnesundervisning, vilket vi anser att den 

undervisning vi observerat är exempel på. Eleverna får möjlighet att lära sig ämnesspråket i en 

kontext som problematiserar ords betydelse. Att elever får denna möjlighet att förstå 

ämnesinnehållet och särskilda ämnesrelaterade begrepp och uttryck anser vi är en grund för en 

bestående demokrati. Skolan har ett demokratiskt fostransuppdrag (Lgr11, s. 12) och att lämna 

språket utanför ämnesundervisningen är att stänga ute många av våra elever från demokratins 

förutsättningar. 

       Vi har i vår studie endast tittat på undervisning i historieämnet och uppmuntrar därför andra 

att undersöka undervisningen i de övriga tre SO-ämnena, religion, geografi och samhällskunskap. 

Kanske skulle vidare studier av riktningsgivare inom SO-undervisning kunna visa i vilken 

utsträckning de olika riktningsgivarna framträder. I våra analyser ovan har vi, även om det inte 

var vårt syfte att undersöka, kommenterat hur de om-orienterande och om-konstruerande 

riktningsgivarna är mer sällsynta än övriga tre. Vi är däremot öppna för att empiri från andra SO-
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ämnen och andra arbetsformer kan visa en annan bild av detta. En annan intressant 

vidareutveckling vore att undersöka vilken effekt de olika riktningsgivarna får för elevernas 

lärande. 

       Ytterligare en aspekt man skulle kunna studera är vilket socialisationsinnehåll och vilka 

följemeningar som läraren, medvetet respektive omedvetet, förmedlar genom sitt arbetssätt och 

stoffurval. Man skulle också kunna undersöka om lärares stöttning och lärarens användning av 

epistemologiska riktningsgivare ser olika ut beroende på vilka utbildningsfilosofier lärare 

(medvetet respektive omedvetet) utgår från i planering och genomförande. 

       Utifrån våra analyser av hur lärarna i de klassrum vi observerat arbetar med ämnesspecifika 

ord och begrepp har vi tolkat att båda dessa har en språklig medvetenhet och gärna lyfter ord 

som inte nödvändigtvis är kopplade till uppgiften men som ändå hjälper eleverna förstå ämnets 

innehåll. Vi tänker att denna språkliga medvetenhet mycket väl kan komma inifrån läraren själv 

men den kan också gynnas av klassrumsmiljön som i båda våra fall utgörs av elever med flera 

olika förstaspråk. Det finns elever i båda klasserna som är både en, två och flerspråkiga, vilket kan 

öppna för att samtal kring språket. Hur man säger, hur man skriver och ords betydelse är något 

som diskuteras dagligen mellan lärare och elev eller mellan elever i flerspråkiga klassrum. Det kan 

vara intressant att göra en liknande studie i enspråkiga klasser, för att se hur elever och lärare i 

dessa fall hanterar möten med ämnesspråkets begrepp och uttryck. Utifrån ett läroplansteoretiskt 

synsätt skulle det även vara av intresse att se forskning som undersöker kopplingen mellan de val 

av riktningsgivare som läraren gör och det syfte denne har med sin undervisning. 
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Konklusion 

Denna studie gjordes för att bidra till förståelsen av den samhällsorienterande undervisningen i 

grundskolan, med avseende på lärarens undervisningssätt och vägledning i ämnesspråket. Vi har 

kunnat se exempel på hur två lärare stöttar eleverna i deras möte med ämnesspråkets olika 

begrepp genom att bland annat använda sig av fem olika epistemologiska riktningsgivare, 

bekräftande, instruerande, genererande, om-konstruerande och om-orienterande. Vi har kunnat 

se att lärare i SO-undervisningen kan använda sig av de epistemologiska riktningsgivarna för att 

visa elever vägen mot den kunskap som läraren valt ut som relevant genom sin privilegiering. 

Lärarna stöttar också eleverna genom att försöka skapa relationer mellan det eleven kan och det 

eleven behöver lära sig genom att förklara begrepps betydelse med hänvisningar till ord som 

eleven redan behärskar. 

       I våra observationer av historieundervisningen var de om-konstruerande och de om-

orienterande riktningsgivarna relativt sällsynta. Vi skulle därför gärna se liknande undersökningar 

av undervisningen i de övriga tre SO-ämnena, religion, geografi och samhällskunskap för att se 

om andra ämnesområden och arbetssätt kan påverka riktningsgivarnas frekvens och uttryck. Att 

undersöka de olika riktningsgivarnas effekter på elevernas lärande är också en önskvärd vidare 

forskning. 

       Om skillnader mellan olika arbetsområden och arbetssätt skulle uppdagas är det viktigt att 

undersöka orsaken till detta. Kanske är det så att vissa ämnestraditioner förespråkar vissa 

arbetssätt och på så sätt genererar vissa typer av riktningsgivare. Detta är i så fall viktigt att bli 

medveten om så att man kan göra aktiva val. Möjligtvis är det så att andra former av arbetssätt 

främjar andra typer av riktningsgivare som bättre gynnar det önskvärda lärandet hos eleverna.  
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Bilaga 1: Observationsschema 

 

Datum  

Klass  

Ämne  

Lektionstid  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal lärare  

Antal elever  

Antal Pojkar  

Antal Flickor  

Antal SVF  

Antal SVA  

Lektionsinnehåll  
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Riktningsgivarna 

Bekräftande  

konfirmerar eller bekräftar  

eleverna ”ser rätt” fenomen  
 

  

Om-konstruerande  

Uppmärksamma bakåt  

  

Om-Orienterande  

Omvärdera påbörjad inriktning  

  

Instruerande  

Hur elever bör handla för att 

”se rätt” 
 

  

Genererande  

Sammanfatta det viktiga  
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Analys av praktiska epistemologier 
 

Stå fast  

  

  

Relation  

  

  

Möte  

  

  

Gap  

  

  

 
 

 


