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Sammandrag 
 

Skolelevers sociokulturella och språkliga bakgrund har en stor påverkan på skolresultatet. En 

lösning på det problemet kan vara att använda sig av språkutvecklande arbetssätt i 

klassrummen, något som enligt forskning tycks gynna alla elever. Syftet med denna studie är 

att undersöka hur gymnasieelever upplever språkutvecklande arbetssätt. För att besvara detta 

används kvalitativa intervjuer med två lärare, deltagande observationer i lärarnas klassrum 

och gruppintervjuer med ett antal elever. Resultatet visar att eleverna upplever att de 

språkutvecklande metoderna ger en tydlighet vilket underlättar läsning och skrivning vilket i 

sin tur möjliggör en språkutveckling för alla elever. Eleverna är med andra ord medvetna om 

att deras lärares arbetssätt är språkutvecklande. Eleverna är positiva till att saker får ta tid 

även om ett allt för långt arbete med samma text upplevs som frustrerande.  

 

Nyckelord: språkutvecklande arbetssätt, gymnasieelever, deltagande observation, kvalitativ 

intervju, gruppintervju 
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1 Inledning 
 

En aktuell fråga både inom forskningen och skolvärlden är elevers språkutveckling och vilka 

metoder lärare använder för att i klassrummen förena ämneskunskaper och språk. En orsak till 

ämnets aktualitet kan vara de PISA-undersökningar som visat på sjunkande läsförståelse i den 

svenska skolan. Även om den senaste undersökningen från 2016 visar på ett trendbrott så slås 

samtidigt fast att elevens familjebakgrund fått en ökad betydelse för skolresultatet (Skolverket 

2016). Olika sociokulturella bakgrunder ger olika förförståelse vilket gör att eleverna inte har 

samma förutsättningar att utvecklas i förmågorna tala, läsa och skriva. En annan orsak till 

frågans aktualitet är att det i många klassrum finns elever med ett mycket begränsat svenskt 

språk. Även om elever som tidigare gått i språkintroduktionsklasser har kommit ut i ordinarie 

klasser betyder inte det att skolspråket och de mer specifika ämnesspråken hos dessa elever är 

tillräckligt utvecklat. Denna situation ställer krav på lärarkåren att i alla ämnen lägga lika 

mycket fokus på språkutveckling som på ämnesinnehåll något som Skolverket tydligt betonar 

(Lozic 2013).  

     Det finns många studier som behandlar hur lärare arbetar språkutvecklande och hur väl 

deras arbetssätt korrelerar med teori. Dessutom är forskningen tydlig med att ett 

språkutvecklande arbetssätt inte bara gynnar andraspråkelever utan är till fördel för alla elever 

(Lozic 2013). Att elevernas språkkunskaper med arbetssättet ökar får därmed ses som 

klarlagt. Hur eleverna upplever ett arbetssätt som ofta är tidskrävande, ibland kan uppfattas 

som övertydligt och där kreativiteten i många fall får stå tillbaka är däremot en outredd fråga. 

Vad tycker eleverna om de språkutvecklande teorier och metoder som de möts av i 

klassrummet? Genom att intervjua två lärare om deras undervisning, observera deras lektioner 

och därpå intervjua ett antal av lärarnas elever ämnar jag med denna uppsats lämna ett bidrag 

till denna forskningslucka.  

 
1.1 Syfte 
 

De språkutvecklande metoderna är ofta explicita och fokuserar på att lyfta fram både språk 

och innehåll i undervisningen. Det vore därför intressant att se om denna tydlighet gör 

eleverna medvetna om lärarens arbetssätt, om de kan se sin egen språkutveckling och om de 

dessutom kan utrycka sig kring detta. Anser eleverna själva att arbetssätten gynnar 

språkutvecklingen? Håller eleverna med forskningen om att ett språkutvecklande arbetssätt är 

positivt för alla elever? Syftet med uppsatsen är därför att undersöka hur gymnasieelever 
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upplever ett språkutvecklande arbetssätt. Detta övergripande syfte kan brytas ned i följande 

frågeställningar: 

• Är eleverna medvetna om att lärarens arbetssätt är språkutvecklande? 

• Vilka fördelar ser eleverna med lärarens arbetssätt? 

• Vilka nackdelar ser eleverna med lärarens arbetssätt? 

 
1.2 Disposition 
 

Uppsatsen består av sex kapitel. I kapitel 1 presenteras studiens syfte och frågeställningar. I 

kapitel 2 definieras först begreppet språkutvecklande arbetssätt. Därefter presenteras den teori 

som lärarna i uppsatsen bygger sina arbetssätt på följt av en presentation av tidigare forskning 

i ämnet. I kapitel 3 redogörs för de metoder som använts i studien varpå materialet i form av 

lärare och elevgrupper presenteras. I kapitel 4 presenteras först det insamlade materialet från 

den ena läraren och därefter från den andra. Först presenteras lärarintervjun, därefter 

klassrumsobservationen och slutligen gruppintervjun med eleverna. I kapitel 5 analyseras 

materialen sinsemellan, frågeställningarna besvaras och kopplingar dras till teori och tidigare 

forskning. Avslutningsvis ges i kapitel 6 förslag på framtida forskning.  

 
2 Bakgrund 
 

I denna del definieras först vad som i uppsatsen menas med språkutvecklande arbetssätt. 

Därefter presenteras Lev Vygotskijs sociala utvecklingsteori följt av teorier kring skriv- och 

läsundervisning. Lärarnas arbetssätt bygger på dessa teorier och de presenteras därför för att 

ge en förförståelse till den fortsatta läsningen. Slutligen presenteras tidigare forskning på 

området.  

 
2.1 Språkutvecklande arbetssätt 
 

Om alla lärare har en medvetenhet om språkets betydelse för lärandet och verktyg för att på bästa sätt möta 

elevernas behov, har fler elever möjlighet att nå de kunskapskrav som kursplanerna ställer (Skolverket 2012, 

s. 133). 

 

Citatet ovan ringar in kärnan i ett språkutvecklande arbetssätt; språk och ämnesinnehåll går 

hand i hand. Enligt Skolverket är lärare i alla ämnen ansvariga för elevers språkutveckling. 

För att nå ämneskunskaper krävs ett specifikt fackspråk som är karakteristiskt för varje nytt 
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ämne eleven möter. Läraren måste därför ställa språkutveckling lika mycket i centrum som 

ämneskunskaper vilket gynnar alla och inte bara vissa elever (Lozic 2013).  

     Vad är då ett sådant språkutvecklande arbetssätt? Forskarna Julie Meltzer och Edmund 

Hamann har i åtta punkter sammanfattat vad som visat sig gynna flerspråkiga elevers lärande i 

olika skolämnen (Skolverket 2012, s. 12-13). 

 

• Läraren betonar läsning och skrivande 

• Läraren betonar muntlig framställning, lyssnande och visualisering 

• Läraren betonar tankemässigt krävande uppgifter 

• Läraren känner till och kan analysera språket i sitt ämne 

• Läraren fokuserar på en medveten utveckling av ordförrådet i ämnet 

• Läraren förstår vilka texter som är ämnestypiska och vad som kännetecknar dem 

• Läraren undervisar om vad som utmärker olika texter i ämnet och också om olika 

lärandestrategier, och använder olika typer av formativ bedömning av elevernas 

prestationer 

• Läraren skapar en elevcentrerad klassrumsmiljö 

 

I denna uppsats definieras språkutvecklande arbetssätt utifrån hur de två lärarna själva valde 

att beskriva begreppen i mina intervjuer med dem. Det är därför inte språkutvecklande 

arbetssätt i stort som eleverna diskuterar kring i intervjuerna utan just deras lärares sätt att 

arbeta. Då uppsatsens omfång är begränsat avgränsas dessutom språkutvecklande arbetssätt 

här till att handla om metoder för läs- och skrivundervisning. I uppsatsen är lärarna 

anonymiserade och därför används de påhittade namnen Pär och Elin.  

     Läraren Pär menar att språk är ett verktyg för att kunna tillgodogöra sig kunskap och för att 

språket ska bli kunskapsbärande behöver det utvecklas. Pär definierar därför språkutvecklande 

arbetssätt som en metod för att hjälpa eleverna att tänka i olika genrer eller inom ett område 

för att på så viss kunna tillgodogöra sig kunskap.  

     Läraren Elin beskriver språkutvecklande arbetssätt som ett ökat fokus på det som alltid har 

funnits där. Med det menar hon att man i ett språkutvecklande arbetssätt inte tar saker för 

givet och självklart. Att inte ta språk för givet handlar för Elin om att ta hänsyn till att 

elevernas språk skiljer sig utifrån exempelvis förstaspråk, klass och etnicitet. Därför menar 

Elin att språkutvecklande arbetssätt innebär att man oavsett ämne inser språkets absolut 

avgörande roll för lärandet och att man jobbar för att språket ska stärkas. 
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     Gemensamt för de både lärarnas definitioner är att man i ett språkutvecklande arbetssätt 

synliggör språket i ett ämne, att man inser att språket är kunskapsbärande och att språket 

därför måste utvecklas. Lärare undervisar i, genom och om språk menar Mary J. 

Schleppegrell (Schleppegrell 2009, s. 79) något som stämmer med både Elins och Pärs tankar.       

 
2.2 Vygotskijs sociala utvecklingsteori 
 

I många av de metoder som används i språkutvecklande arbetssätt finns en syn på lärande som 

är influerat av den ryska utvecklingspsykologen Lev Vygotskijs tankar. Vygotskij ska ha sagt 

att ”vad barnet kan göra i samarbete i dag kan det göra på egen hand i morgon”.  Med detta 

menar Vygotskij att lärande sker i en social interaktion och i samarbete med mer kunniga 

personer så som lärare, föräldrar eller kamrater. Vygotskij beskriver två nivåer där den första 

utgör de kunskaper och färdigheter som eleven behärskar självständigt och den andra utgör 

elevens potentiella behärskning. Glappet mellan nivåerna kallas för den närmaste 

utvecklingszonen och det är där som lärande sker. Förflyttningen mellan nivåerna möjliggörs 

med hjälp av stöttning från andra. Denna stöttning kan bestå i noggrann undervisning, 

övningar och interaktion med lärare och andra elever (Kuyumcu 2013, s. 610).   

 
2.3 Skrivundervisning 
 

En pedagogik som ofta nämns i samma andetag som språkutvecklande arbetssätt är 

genrepedagogiken. Enligt Britt Johansson och Anniqa Sandell Ring syftar genrepedagogiken 

till att göra eleverna medvetna om de språkmönster som är specifika för en viss genre. Genom 

att läraren explicit undervisar om hur genrens syfte kommer till uttryck i struktur och 

språkdrag når eleverna en medveten kunskap om hur språket fungerar i olika sammanhang 

vilket gör det lättare att lära sig språket och lära på språket (Johansson & Sandell Ring 2012, 

s. 25–26). En viktig distinktion att göra är den mellan genrer och basgenrer. Per Holmberg 

beskriver att det första begreppet handlar om typiska texter för ett visst syfte så som deckare, 

insändare, krönikor eller artiklar på Wikipedia. Dessa texter är i sin tur uppbyggda av en eller 

flera olika basgenrer. Exempel på sådana är berättelser, återberättelser, beskrivningar, 

instruktioner, ställningstaganden och förklaringar. Holmberg menar att basgenrerna är 

kulturens grundläggande former för framställning av text och det är dessa som 

genrepedagogiken syftar till att beskriva (Holmberg 2010, s. 14–17). Johannsson och Sandell 

Ring menar att genre istället för att bara kopplas till svenskundervisning och olika typer av 



8 

 

litteratur därför handlar om text i alla skolämnen och där skolspråket i sig blir en genre att 

bemästra (Johansson & Sandell Ring 2012, s. 26). 

     Pauline Gibbons beskriver en metod för att implementera genrepedagogiken i 

undervisningen. Metoden kallas cirkelmodellen och består av fyra steg där både språk och 

ämneskunskap får stå i fokus. Det första steget i modellen fokuserar på innehåll och syftar till 

att bygga upp kunskap om ämnet eleverna i ett senare skede ska skriva om. Här kan till 

exempel nyckelbegrepp för ämnet introduceras (Gibbons 2009, s. 170). Det andra steget 

fokuserar på språkets form och funktion i den genre eleverna ska skriva i. Syfte, uppbyggnad 

och språkliga drag specifika för genren lyfts då av läraren (Gibbons 2009, s.171). Gibbons 

föreslår att klassen gemensamt i detta steg ser på exempeltexter för att tydligt visa på de 

genrespecifika dragen och hur genren organiseras. Detta kan därefter ske i mindre grupper 

med nya modelltexter (Gibbons 2009, s. 175). I cirkelmodellens tredje steg får både innehåll 

och språk stå i fokus då läraren och eleverna tillsammans producerar en text i den aktuella 

genren. Under tiden texten växer fram förs en diskussion om giltighet och relevans för språket 

och innehållet (Gibbons 2009, s. 171). I det fjärde steget är det så dags för eleverna att skriva 

självständigt. Gibbons beskriver att eleverna bör ha fått så god stöttning att de med kunskaper 

och erfarenheter från de tidigare stegen med självförtroende kan skriva en egen text. Om 

ytterligare stöttning krävs kan matriser som visar de utmärkande dragen i genren delas ut 

(Gibbons 2009, s. 176–177).  

     Johansson och Sandell Ring beskriver att läraren utifrån elevernas kunskaper i genren kan 

välja vilka steg i processen som är aktuella i den givna situationen. Med utgångspunkt i 

elevernas förförståelse och kunskaper kan ibland hela modellen användas och ibland ett eller 

flera steg utelämnas. Johansson och Sandell Ring beskriver även att det är tidskrävande att gå 

igenom alla faser men att det ger eleverna en god chans att tillgodogöra sig både 

ämneskunskaper och språket i ett ämne samtidigt som de får verktyg att producera text 

(Johansson & Sandell Ring 2012, s. 31).  

 
2.4 Läsundervisning 
 

För att elever ska få en god läsförståelse behöver de använda sig av lässtrategier. Ett sätt att 

medvetandegöra och få elever att börja använda lässtrategier är genom modellering. Zara 

Hedelin och Marie Wejrum beskriver att läraren då med sig själv som exempel visar hur hen 

tar sig an en text genom att sätta ord på sina strategier. Läraren läser då texten högt för 

eleverna och tänker dessutom högt för att visa på hur man kan använda sig av strategier för att 
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förstå texten. På så vis synliggörs det som sker i läsarens tankar (Hedelin & Wejrum 2016, s. 

1). Efter att läraren har visat för eleverna hur lässtrategier kan användas föreslår Hedelin och 

Wejrum och eleverna bör pröva lässtrategierna tillsammans innan de självständigt får testa 

strategierna (Hedelin & Wejrum 2016, s. 2).  

    Att läsa och tänka högt om texten, att stryka under och att föra anteckningar beskriver 

Marie Wejrum som tre övergripande strategier vid läsning. Även om en van läsare ser dessa 

strategier som självklara kan en oerfaren läsare få ut mer av en text genom att ta till sig 

strategierna. För att lyckas med understrykningar och anteckningar krävs det att eleven kan 

avgöra vad som är viktigt i en text. Vad som är viktigt avgörs i sin tur av textens syfte. Även 

dessa strategier kan eleverna i ett första läge få pröva tillsammans för att därefter motivera 

sina val (Wejrum 2016, s. 3–4).  

     För att förstå en text behövs inte bara strategier för läsning utan även en förståelse för vad 

orden i texten betyder. Anne Golden och Lise Iversen beskriver att läsforskning visat att 

kunskap om ord inom ett ämne kan förutsäga hur bra man kommer förstå ämnets texter och 

därmed hur mycket kunskap man kan ta till sig (Golden & Iversen 2016, s. 1). Varje skolämne 

har sitt specifika ordförråd och lärare i alla ämnen måste därför rikta ett fokus mot språket 

(Golden & Iversen 2016, s. 2). Hur lär man sig då nya ord? Golden och Iversen förklarar en 

modell i tre steg som börjar med uppmärksamhet. Ett ord kan till exempel få uppmärksamhet 

då eleven inte förstår det eller då läraren lyfter upp och förklarar ordet. Då ordet har fått 

uppmärksamhet måste dess betydelse repeteras för att inlärning ska ske. Eleven bör då möta 

ordet flera gånger i en text, höra det på lektioner eller använda det själv. Slutligen kan 

kunskapen om ordet utökas genom att eleven får möta det i nya sammanhang för att till 

exempel visa på vilka andra ord det ofta används tillsammans med eller visa på nyanser i 

betydelsen. Det metaspråkliga samtalet om ord och ordinlärning beskrivs även det som en god 

utgångspunkt för att utöka ordförrådet (Golden & Iversen 2016, s. 7).  

 
2.5 Tidigare forskning 
 

Denna uppsats ämnar lämna ett bidrag till forskningsluckan gällande elevers upplevelser av 

ett språkutvecklande arbetssätt. Att finna tidigare forskning på området har inte varit lätt. 

Utifrån mina efterforskningar så är den enda liknande undersökning som gjorts en 

kandidatuppsats från 2014 skriven av Lisa Andersson Flöjt. I uppsatsen presenterar 

Andersson Flöjt hur elever i ämnet svenska som andraspråk upplever olika arbetssätts 

påverkan på språkutvecklingen. Undersökningen har gjorts i gymnasieskolans andra årskurs 
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och besvarats med hjälp av att åtta elever svarat på enkäter före och efter ett arbetsområde på 

fem veckor (Andersson Flöjt 2014, s. 5). De arbetssätt som eleverna har tagit ställning till i 

studien är genomgång i helklass, kamratrespons, lärarrespons, enskilt arbete och 

genregenomgång med hjälp av genrepedagogik (Andersson Flöjt 2014, s. 14). Elevernas 

utvärderingar av arbetssätten visar att gemensam genomgång uppskattas, att kamratrespons är 

positivt i genomtänkta grupper, att lärarens respons är viktig och att arbeta med textmodeller 

som hjälp för att lära sig grammatik, ord och genrer främst är till nytta för elever med kort 

skolgång sedan tidigare (Andersson Flöjt 2014, s. 29–30). Resultatet visar även att eleverna 

tycker att diskussion och att hjälpa andra är viktigt för att utveckla språket. Samtidigt värderar 

eleverna enskilt arbete högre än grupparbete vilket Andersson Flöjt i uppsatsen förklarar med 

att det finns en ovana i klassen med att arbete i grupp (Andersson Flöjt 2014, s. 28–29). 

Undersökningen visar även att eleverna själva upplever en språkutveckling under perioden 

och att arbetssätten enligt eleverna haft betydelse för detta (Anderson Flöjt 2014, s. 31).  

 
3 Metod och material 
 

För att besvara frågeställningen har tre metoder använts. Först har två gymnasielärare som 

använder språkutvecklande metoder intervjuats i syfte att kartlägga metoderna, vilka 

eventuella teorier de lutar sig mot och vad de tror att eleverna har för upplevelser av 

arbetssätten. Lärarintervjuerna har följts av klassrumsobservationer med syftet att jag själv 

ska få möjligheten att se hur arbetssätten går till i praktiken. Med detta material som grund har 

intervjufrågor formulerats för att i ett gruppsamtal med en elevgrupp från varje lärare få 

material till att kunna besvara frågeställningarna. Genom dessa tre metoder belyses lärarnas 

arbetssätt med deras egna, mina och elevernas ögon i en så kallad triangulering. I följande 

avsnitt presenteras metoderna, en metodetik och materialet.  

 
3.1 Kvalitativa intervjuer 
 

Intervjuerna, både med lärarna och eleverna, är kvalitativa. Enligt Jan Trost går en kvalitativ 

intervju ut på att försöka förstå hur den intervjuade tänker och känner, vilka erfarenheter den 

har och hur den intervjuades föreställningsvärld ser ut (Trost 2010, s. 43–44). Trost menar att 

kvalitativa intervjuer bör vara strukturerade och ha öppna frågor. Detta betyder att 

intervjuerna ska röra sig kring ett bestämt område och att frågorna inte ska ha några färdiga 

svarsalternativ (Trost 2010, s. 42). I intervjuerna har mina förberedda frågor (Bilaga 1 och 2) 
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fungerat som just utgångpunkter vilka har följts upp av relevanta följdfrågor utifrån hur 

samtalen utvecklat sig. Intervjuerna har spelats in och därefter nedtecknats. 

 
3.2 Gruppintervjuer  
 

Enligt Trost finns det en del problem med gruppintervjuer som den som intervjuar måste vara 

medveten om. Ett första problem är av etisk karaktär. Den tystnadsplikt som råder för den 

som intervjuar kan man inte alltid lite på att medlemmarna i den intervjuade gruppen kommer 

att följa. Vidare finns en risk för att mer dominanta personer i gruppen tar talutrymme och att 

deras synpunkter blir gällande medan mer tystlåtna personers tankar blir mindre hörda. Trost 

menar även att deltagarna lätt kan samlas kring en åsikt som anses lämplig för situationen, 

detta utifrån givna normer och grupptryckets påverkan. Fördelarna med gruppintervjuer är 

enligt Trost att möjligheten till interaktion kan ge en större insikt hos individen om sina 

åsikter och upplevelser. Om intervjuerna organiseras rätt av intervjuaren ger grupprocessen 

deltagarna möjligheten att bygga vidare på varandras idéer och tankar. Med bakgrund i detta 

rekommenderar Trost att gruppintervjuer inte ska användas för att komma åt attityder och 

åsikter. Däremot passar det bra för att få fram deltagarnas erfarenheter och för att skapa idéer 

(Trost 2010, s. 44–46). Då denna undersökning främst söker elevernas erfarenheter menar jag 

att gruppintervjuer, trots nackdelarna, är att föredra. Att ämnet möjligtvis är svårt att greppa 

för eleverna är ytterligare en anledning till att utnyttja grupprocessen i ett samtal med fler 

elever. 

     Då jag själv varit en del av den grupprocess jag valt att utnyttja kan jag ha påverkat 

eleverna kring åsikter men även vilka erfarenheter som fått komma fram. Min ambition har 

givetvis varit att hålla mig neutral men då jag sökt svar på studiens syfte och frågeställningar 

och dessutom vetat om tankarna bakom lärarnas arbetssätt har jag bekräftat och intresserat 

mig för elevernas tankar som rört dessa ämnen.   

 
3.3 Deltagande observationer 
 

Oscar Pripp och Magnus Öhlander beskriver att observationer kan ge information om det som 

är så givet och självklart för människor att de inte tänker på att berätta om det i intervjuer. 

Observationer ger därför möjligheten att jämföra likheter och skillnader i vad människor gör 

och vad de beskriver att de gör (Pripp & Öhlander 2011, s. 114). Klassrumsobservationerna 

får därför ses som ett gott komplement till lärarintervjuerna då de ger en bredd till materialet.   
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     Då jag själv har befunnit mig i de klassrum som jag observerat benämns observationerna 

som deltagande observationer. Kennet Granholm och Jan Svanberg beskriver att syftet med en 

sådan är att förstå utan att påverka (Granholm & Svanberg 2004, s. 72). I den deltagande 

observationen lever och finns forskaren i den dagliga verksamheten hos gruppen som 

studeras. Genom sitt deltagande och observerande samlar forskaren in fakta och tolkar det 

som sker (Granholm & Svanberg 2004, s. 74). Deltagande observationer är något som varje 

människa gör dagligen i det liv hen lever. Skillnaden mellan en vardaglig och en vetenskaplig 

deltagande observation är att det senare är systematiskt och medvetet (Granholm & Svanberg 

2004, s. 75). 

     Granholm och Svanberg beskriver att det finns olika nivåer av observationer. På den ena 

sidan finns forskaren som enbart observerar och försöker synas och höras så lite som möjligt. 

På den andra sidan finns forskaren som exempelvis deltar i samtal. I båda fallen finns någon 

nivå av deltagande (Granholm & Svanberg 2004, s. 77). Under observationerna har min 

ambition varit att vara så nära den första av dess två forskare som möjligt. Trots det kan min 

närvaro i viss mån ha påverkat situationen jag observerat.  

     Observationerna kan även sägas vara fokuserade sådana då det är vissa specifika drag i 

forskningsfältet som observeras (Granholm & Svanberg 2004, s. 78). I mina observationer har 

det varit just de språkutvecklande arbetssätten som studerats. Övriga klassrumsaktiviteter så 

som rutiner för närvaro eller lärarens ledarskap har noterats men inte stulit fokus.  

     Under lektionerna har anteckningar förts. Granholm och Svanberg beskriver att 

anteckningar bör fungera som stöd åt forskaren men att det primära under observationen är att 

just observera. De föreslår därför att observatören antecknar stödord som därefter kan 

broderas ut utifrån minnet när observationen är över (Granholm & Svanberg 2004, s. 80).  

Denna rekommendation har följts i mitt arbete.  

 
3.4 Metodetik 
 

Vetenskapsrådet har formulerat fyra huvudkrav på forskningen då en individ deltar i en 

studie. Under arbetet har jag följt Vetenskapsrådets principer och informerat 

intervjupersonerna om dessa. Det första kravet är informationskravet som innebär att 

forskaren ska informera de berörda om forskningsstudiens syfte. Detta krav inbegriper även 

att informera informanterna om deras uppgift i projektet och att deltagandet är frivilligt och 

när som helst kan avbrytas (Vetenskapsrådet 2002, s. 7). Ett andra krav är samtyckeskravet 

vilket innebär att deltagarna själva har rätt att bestämma över sin medverkan. Detta krav har 
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konkretiserats då informanterna fått skriva på ett dokument där de ger tillstånd till att 

materialet får användas i studiens syfte (Vetenskapsrådet 2002, s. 9). Det tredje kravet är 

konfidentialitetskravet med vilket menas att den som utför studien ska hantera 

intervjupersonernas personuppgifter så att obehöriga inte kan ta del av dem. Konkret innebär 

detta krav att deltagarna har informerats om att det som sägs under intervjuerna i uppsatsen 

anonymiseras och att jag som utför studien har tystnadsplikt (Vetenskapsrådet 2002, s. 12).  

Det sista kravet är nyttjandekravet vilket innebär att deltagarna bör informeras om att det 

insamlade materialet endast kommer användas till det forskningsändamål som det är avsett för 

(Vetenskapsrådet 2002, s. 14).  

 
3.5 Material och urval 
 

Arbetets material är de inspelade samtalen från intervjuerna samt mina anteckningar från de 

deltagande observationerna. De två lärarna har kontaktats via mejl då jag på grund av tidigare 

kontakter med dem haft kännedom om deras undervisningsmetoder. Lärarna själva har valt en 

klass vars lektioner schemamässigt varit lämpliga för mig att observera. De tillfällen då jag 

observerat lektioner har också valts utifrån vad som varit lämpligt i lärarens och mitt schema. 

Lärarna har även valt ut de 5–6 elever som deltagit i gruppintervjuerna. Då syftet med 

uppsatsen inte är att jämföra upplevelser med hänseende på till exempel elevernas kön, 

språklig eller socioekonomiska bakgrund eller om de anses som svaga eller starka i skolan har 

lärarna inte tagit hänsyn till sådana variabler i urvalet. Då lärarna naturligtvis inte har kunnat 

anpassa sina lektioner efter mitt syfte har det på förhand inte varit säkert vilket resultat 

observationerna skulle ge. Materialet blir fylligt genom de tre olika metoder som används 

vilket ger en samlad bild av lärarens undervisning.  

     Läraren Pär är utbildad gymnasielärare i svenska och historia och har varit yrkesverksam i 

8 år. Utöver sin lärarutbildning har han fortbildat sig för att arbeta med elever med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och dessutom läst kurser i läs- och skrivutveckling 

och i språkutvecklande arbetssätt. Han har dessutom en förstelärartjänst med uppdraget att 

jobba med skrivutveckling på skolan. Skolan som Pär arbetar på ligger i en tätort i en 

landsortskommun. Klassen som observeras går första året på gymnasiet och består av 30 

elever där en halvan läser estetiska programmet och den andra halvan ekonomiprogrammet. 

Observationerna har skett under två lektioner i historia och en lektion i svenska. Den 

intervjuade elevgruppen på sex elever med representanter från de båda programmen har valts 

av Pär då de slutfört ett aktuellt arbetsmoment. 
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     Elin är utbildad gymnasielärare i svenska och religion. Hon har en magisterutbildning i 

religion och har dessutom läst en del svenska som andraspråk. Elin avslutade sina studier 

1996 har sedan dess jobbat i gymnasiet. De senaste fem åren har hon undervisat på vård- och 

omsorgsprogrammet och har klasser i alla årskurser. Elins tjänst rymmer idag även 

skolledning, ämnesansvar inom religion, arbetslagsledning och ett försteläraruppdrag. Som 

förstelärare arbetar Elin med olika utvecklingsprojekt och hon har även vissa uppdrag på ett 

universitet. Skolan som Elin arbetar på ligger i en mellanstor svensk stad. Klassen som har 

observerats går andra året på gymnasiet, läser vård- och omsorgsprogrammet och består av 24 

elever. Observationerna har skett under två lektioner i svenska. De fem elever som har 

deltagit i gruppintervjun har valts efter handuppräckning och lottdragning.  

 
4 Resultat 
 

I detta kapitel redovisas resultaten från lärarintervjuerna, klassrumsobservationerna och 

elevintervjuerna.  

 
4.1 Läraren Pär 
 

Utifrån analys av källmaterialen presenteras i detta avsnitt först läraren Pärs arbetssätt och hur 

han tror eleverna upplever arbetssättet. Därefter presenteras mina observationer och slutligen 

presenteras elevernas upplevelser av Pärs arbetssätt. 

 
4.1.1 Intervju med Pär 

  

Pär berättar att han blev tvungen att hitta strategier för att jobba språkutvecklande när han 

började jobba på gymnasiets introduktionsprogram. Eleverna hade inte någon skolvana och 

behövde till exempel lära sig om rubriksnivåer och var på sidan i en boken man tittar. Pär 

menar att de senaste årens ökning av elever med ett annat förstaspråk än svenska gjort att alla 

lärare blivit tvungna att lära sig att utbilda i språk och om hur man läser.  

 

”Det här är den enda framkomliga vägen om vi ska lära ungarna nånting.”  
Pär om språkutvecklande arbetssätt. 

 

Pär jobbar språkutvecklande med lässtrategier och med skrivutveckling. När det gäller 

lässtrategier så vill han ge mycket tid för att läsa in texter. Pär arbetar då med att visa på 
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metoder för hur man läser och tar sig an en text. Dessa metoder kan vara strategier för att hitta 

kärnmeningar, att sammanfatta eller att ställa frågor till texten. Han brukar också ta fram 

begreppslistor för att stötta elevernas ordförståelse.  

     Pär menar att läsning handlar mycket om att läsa på och mellan raderna, alltså vad som står 

i texten och vad som är underförstått. För att lära eleverna detta samtalar han mycket med 

klassen i helgrupp och visar på exempel. Pär ställer då frågor om vad man får veta direkt av 

texten och vad man måste tolka in. Han brukar tydligt visa för eleverna hur man kan läsa 

mellan raderna och kan till exempel visa med en överstrykningspenna var i texten läsaren får 

information. När det gäller att läsa på raderna letar klassen gemensamt efter kärnmeningar i 

texten. Dessa strategier är något som till en början får ske i helklass, därefter i grupp, för att i 

ett sista steg ske individuellt. Pär kallar detta för modellinlärning. När klassen ska läsa svårare 

texter i kursen svenska 3 har Pär märkt att elever som det tidigare gått lätt för stött på 

problem. Samtidigt har elever med dyslexi klarat att läsa texten bra. Pär tror att det beror på 

en brist på strategier i den första gruppen och att den andra gruppen varit tvungna att ta till 

strategier tidigare.  

 

”Jag blir lite svettig när jag pratar om det här. Det är ganska grundläggande saker fast jag pratar om det på ett 

allvarligt sätt. Det känns lite genant.” 

Pär om lässtrategier.  

 

När eleverna själva ska skriva texter är återigen modellinlärning ett nyckelord för Pär. 

Klassen får då se på exempeltexter, gärna skrivna av jämnåriga, för att se hur man gör för att 

skriva texter i den givna genren. Pär brukar lyfta lyckade texthandlingar som till exempel kan 

vara hur man gör då man källhänvisar eller hur sammanhangssignaler används. Pär plockar 

även fram en skrivmall innehållande en lista med exempel på hur man kan uttrycka 

texthandlingen ifråga. På listan kan det stå ”författaren skriver att...” eller ”en rakt motsatt 

åsikt som författaren senare tar fram är...”. Eleverna får sedan avsluta meningarna. Även detta 

sker först i helklass, därefter i mindre grupper och slutligen får eleverna skriva själv. Pär 

menar att det är viktigt att läsa och tänka text tillsammans för att sätta grunder i disposition 

och lämpligt språkbruk. Innan eleverna släpps fria i genren får de feedback av Pär på sina 

texter. Pär uttrycker att han verkligen gillar genrepedagogiken och menar att cirkelmodellen 

är jättebra även om man inte måste göra allt alla gånger. Pär menar att kreativiteten får stå 

tillbaka något när fokus istället hamnar på genre.  
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”Kreativitet är underbart, men svårt att undervisa i. När det handlar om skrivande måste eleverna lära sig att 

skriva i genre, det är ganska svåra saker att lära sig själv.” 

Pär om genre kontra kreativitet. 

 

Pär tror att han har blivit en tråkigare lärare sedan han började arbeta mer språkutvecklande 

och menar att det är den stora nackdelen med arbetssättet. Han tror att arbetssättet kan döda 

lusten för eleverna ibland och att saker går lite för långsamt för de som presterar högst. Pär 

menar dock att fördelarna väger upp då det alltid är bra att vara tydlig. Pär vill heller inte sätta 

en motsats mellan att man förstår vad man jobbar med och vad som är roligt.  

      

”Jag tror att det hjälper ungarna att tänka. Att förstå sig själv och andra och att lära sig nya saker.” 

Pär om varför det är viktigt att arbeta språkutvecklande. 

 

Pär tror och hoppas att eleverna är medvetna om att hans arbetssätt är språkutvecklande. Han 

tror däremot att det finns olika upplevelser och åsikter om hans arbetssätt bland eleverna. Han 

ger exempel på elever som sagt att det är skönt att de jobbar på det sätt de gör. Andra elever 

har uttryckt att de tidigare inte tyckt om historia men att de nu gör det. Nyligen gjorde Pär en 

utvärdering med en grupp fordonselever som jobbat med en text om bromsar utifrån 

cirkelmodellen. På frågan ”Tror du att du skulle kunna ha hjälp av det här sättet att arbeta?” 

svarade 10 av 11 elever att detta var en metod som kunde hjälpa dem. Pär är dock säker på att 

det finns elever som tycker att hans arbetssätt är tråkigt. Att det är tråkigt att jobba för 

noggrant med ett läromedel under för lång tid är något som elever har kommenterat. Pär vet 

inte om eleverna själva kan uttrycka sig kring sin språkutveckling.  

 
4.1.2 Klassrumsobservationer 

 

Den första lektionen jag besöker är i historia där klassen arbetar med ett moment om 

historiebruk. Pär förklarar begreppet historiebruk med att det handlar om vad man väljer och 

inte väljer att berätta när man skriver historia. På lektionen ska eleverna göra en självständig 

jämförande analys på hur två källor presenterar Kina. En liknande uppgift har skett under 

förgående lektion men då i helklass på en text om Sovjet. Nu är den ena källan en film och 

den andra ett textutdrag från en bok. Först tittar klassen på den 10 minuter långa filmen och 

därpå får eleverna uppgiften, textmaterialet och en medföljande begreppslista. På listan finns 

ord som decentraliserad, industrination och reformera beskrivna. Pär läser uppgiften högt 

och fortsätter därefter att läsa hela textutdraget från boken för eleverna. Under läsningen 

stannar han ibland upp och förklarar begrepp, förtydligar texten eller pratar kring och 
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beskriver vad som syns på bilderna. När Pär återupptar läsningen berättar han det för eleverna 

och pekar ut var i texten de är.  

     Uppgiften består av tre frågor. På tavlan har Pär skrivit upp modeller för hur man kan 

inleda svaren på frågorna. Det står ”Författaren verkar vilja vara objektiv genom att ta upp 

positiva och negativa sidor som...”, ”Författaren verkar vilja ge en negativ bild av Kina 

genom att ha tagit med bilder som...”, ”Den här texten är påverkad av det källkritiska kriteriet 

för att...” och ”Den här texten kan vi använda till att veta vilket mode som gällde i Kina för 

att...” 

     När eleverna börjat jobba kommer frågan upp från en elev om hen kan få låna en 

överstrykningspenna. Pär hämtar då en hel påse med pennor varpå de flesta elever väljer att ta 

en. I samtal efter lektionen nämner Pär att pennorna vanligtvis finns i klassrummet redan från 

början.  

     Den andra historielektionen jag observerar berör även den momentet historiebruk. Under 

lektionen ska eleverna se en journalfilm från 40-talet som behandlar nybyggnationer i en stad. 

Därpå ska eleverna i grupp samtala kring ett antal frågor rörande historiebruket för att 

kommande lektion skriva ett eget arbete. Innan klassen tittar på filmen går Pär igenom en 

powerpointpresentation där ord och uttryck från filmen förklaras. Det är dels något föråldrade 

ord som fager och tjallare, dels ämnesspecifika ord likt allmännyttan och expansionskrav. 

Genomgången av begreppen pågår i cirka tio minuter och filmen är därefter 18 minuter lång.  

     Under den svensklektion jag observerar förbereder sig klassen inför det muntliga 

nationella provet i kursen svenska 1. Eleverna får därför göra en liknande uppgift där de ska 

hålla ett anförande och upplysa om ett ämne. På tavlan har Pär skrivit upp den retoriska 

arbetsprocessen med delarna samla innehåll, välj ordning, formulera texten, plugga och 

framföra. Till den klassiska uppdelningen har han också lagt till en första nämligen att förstå 

uppgiften. Pär berättar för eleverna att denna lektion handlar om formuleringsfasen. På tavlan 

finns även de tre rubrikerna inledning, mitt och avslutning uppskrivna. Under rubriken 

inledning står det ”Kom med ett påstående”, ”Berätta en kort historia”, ”Ställ en fråga”, 

”Förklara kort om ämnet” och ”Lyssnartilltal är viktigt”. Under rubriken mitt står det ”Mitt 

första exempel är...”, ”Å ena sidan, å andra sidan...”, ”Ett annat sätt att göra det...” och ”Det är 

också så att...”. Under rubriken avslutning står det att eleverna ska ha med viktiga 

sambandsmarkörer som ”Till sist vill jag...”, ”Sammanfattningsvis” och ”För att svara på 

frågan i början...” 

     Pär inleder lektionen med att, med stöd av anvisningarna, gå igenom hur man formulerar 

ett tal. Han ger exempel genom att själv formulera ett tal om uttrar och använder sig då av 
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sina modelltexter på tavlan. Pär avslutar genomgången med att säga till eleverna att om de 

följer mallen så kommer uppgiften gå utmärkt.  

 
4.1.3 Samtal med Pärs elever 

 
”Det är tråkigt när det är jättenoga men det är bra för man lär sig ordentligt och läsning är en viktig grej att 

kunna” 

Elev om Pärs läsundervisning. 

 

Eleverna nämner högläsning, begreppslistor och olika strategier för att hitta kärnmeningar 

som några metoder Pär använder sig av i sin läsundervisning. Eleverna tror att Pär använder 

dessa metoder för att underlätta läsningen så att de ska få ut så mycket som möjligt av texten. 

De tycker att det märks att det för Pär är viktigt med en bra läsförståelse.  

     Eleverna ser framförallt fördelar med de metoder Pär använder för läsundervisning. 

Högläsning är eleverna positiva till då det ger en bra överblick över texten vilket gör det 

enklare att förstå. Eleverna menar att Pär läser med engagemang och inlevelse vilket gör att 

texten blir intressant. En eventuell nackdel med högläsningen som eleverna nämner är att det 

tar längre tid. Eleverna upplever dock att Pär inte stressar upp sig över detta.  

     Eleverna är positiva till ordlistor då det minskar tvivel och oklarheter. Att det är bättre att 

vara övertydlig än otydlig är en generell uppfattning i elevgruppen. En elev menar att alla 

begrepp inte är självklara för alla elever och ger de i klassen med svenska som andraspråk 

som exempel. Ytterligare fördelar med ordlistorna är enligt eleverna att det minskar frågor 

och att man får en förförståelse om vad texten kommer att handla om. En nackdel som lyfts av 

en elev är att man ibland bara vill komma igång med läsningen istället för att gå igenom ord.   

     Eleverna är positiva till Pärs undervisning i lässtrategier och menar att det ger en förståelse 

för när man ska läsa extra noga. En elev uttrycker att det är bra att nöta i början av gymnasiet 

så att strategierna kommer automatiskt i framtiden.  

     Eleverna ser främst fördelar med att Pär låter läsningen ta tid och att de går på djupet med 

texter. En elev berättar att de kommer från olika grundskolor och har olika kunskaper med sig 

och att det därför är bra att Pär börjar på en låg nivå. En annan elev menar att alla i klassen 

har olika problem och att det därför är bra med tydlighet. Nackdelar med långsamheten är 

enligt eleverna att det kan bli långdraget och att det upplevs som tråkigt när Pär är allt för 

tydlig. Det finns en generell uppfattning bland eleverna att långsamhet och repetition å ena 

sidan kan bli tråkigt men å andra sidan är lärorikt. Eleverna menar att fördelarna väger upp 

mot nackdelarna.  
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     Pärs läsundervisning har haft en positiv effekt på läsningen för samtliga elever. En elev 

beskriver att hen blivit bättre på att läsa mellan raderna och att förstå texters betydelse på 

djupet. En annan menar att det blivit lättare att läsa. Ytterligare en beskriver att hen tidigare 

haft ett motstånd till att läsa men nu har blivit mer villig och fått enklare att närma sig text. En 

annan elev beskriver att hen fått en större förståelse för att texter ser olika ut i olika ämnen 

och sammanhang.  

 

” Förr hatade jag att skriva, det kändes bara som ett måste. Nu tycker jag det är kul och det märks på betygen 

att det går bättre med det Pär har lärt mig. Det är mer tydligt” 

Elev om Pärs skrivundervisning.   

 

Eleverna är positiva till Pärs metoder i skrivundervisning. De anser att det är bra att Pär går 

igenom hur en texttyp ser ut, vad den ska innehålla och hur man ska lägga upp den innan de 

själva får skriva. En elev uttrycker att det är bättre med tydlighet innan skrivningen istället för 

att skriva en text från ingenstans utan att veta vad som ska vara med och i vilken ordning. Att 

eleverna får gott om tid på sig lyfts också som en fördel.   

     Att klassen får öva på att skriva både text och tal innan de skriver en slutuppgift är 

eleverna positiva till. De upplever att det är skönt att testa och att man även får möjlighet till 

feedback av Pär. Eleverna berättar att de under övningsuppgifterna brukar få skriva om ämnen 

som inte är så seriösa och ger exempel på att argumentera för motiv på sedlar. Det finns en 

förståelse hos eleverna att läraren väljer ett lätt och roligt ämne med syftet att lära sig att 

argumentera. Flera av eleverna ser dock de mer lättsamma ämnena som en nackdel då de 

menar att det är svårt att argumentera om ett ämne man inte har åsikter om. Eleverna menar 

att det istället vore bättre att skriva om ämnen där man har mer åsikter. 

     Att Pär jobbar mycket med mallar för hur texter ska se ut och bidrar med 

exempelmeningar till hur eleverna kan svara på frågor tycker eleverna är positivt. Fördelar 

som eleverna lyfter med mallarna är att det är lätt att komma igång, att det blir mindre 

invecklat och att man lär sig hur man kan formulera sig. Eleverna uttrycker att de har olika 

strategier när de ska skriva. Vissa har exempelmeningarna och modelltexterna som grund när 

de skriver medan andra börjar skriva fritt och därefter stämmer av med exemplen för att 

finslipa på texten. Eleverna känner sig inte låsta vid mallarna utan menar att det finns en frihet 

till att formulera sig på andra sätt.  

     Eleverna tycker att det är skönt och bra med en tydlighet i skrivundervisningen. Något som 

de uppfattar som en nackdel är att jobba för länge med en och samma text då det kan bli 

tråkigt och tjatigt. En elev berättar att de en gång jobbade med en argumenterande text så 
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länge att hen tillslut tappade både ork och motivation. Att det var den första argumenterande 

texten de skrev tror eleven var anledningen till att det fick ta så lång tid.  

     Samtliga elever menar att Pärs skrivundervisning har haft positiv effekt på dem som 

skribenter. En elev beskriver sig själv som en person som inte brukar övertyga andra och 

därför tidigare haft svårt för argumenterande texter. Nu tycker eleven att det skett en 

utveckling och att hen både skriver bättre och är mer motiverad. En annan elev berättar att hen 

tidigare inte brytt sig om strukturen texten men att hen nu alltid tänker på det. Ytterligare en 

elev beskriver att de olika texttyperna gjort att hen fått en uppfattning om hur olika texter ska 

skrivas. En elev som tidigare hatat att skriva tycker nu att det är kul och berättar att det märks 

på betygen. En elev berättar att hen har dyslexi och att Pär tydlighet därför verkligen har 

hjälpt och varit viktig.  

 
4.2 Läraren Elin 
 

Utifrån analys av källmaterialen presenteras i detta avsnitt först läraren Elins arbetssätt och 

hur hon tror eleverna upplever arbetssättet. Därefter presenteras mina observationer och 

slutligen presenteras elevernas upplevelser av Elins arbetssätt. 

 
4.2.1 Intervju med Elin 

 
”Det är klart att lärare alltid har tänkt att eleverna ska förstå materialet men vi har som lärare väldigt lätt att 

tro att eleverna förstår mer än vad de gör. Vi glömmer hur språkligt utvecklade vi är av våra 

universitetsstudier. De flesta av oss är från medelklasshem och har ett visst kulturellt kapital. Ofta pratar vi 

om språkutvecklande arbetssätt i ett andraspråksperspektiv men det finns många fler aspekter så som klass 

och etnicitet. Språk är makt och språkutvecklande arbetssätt är därför en demokrati- och maktfråga.” 

Elin om språkutvecklande arbetssätt. 

 

I läsundervisningen jobbar Elin språkutvecklande både före och under läsningen av en text. 

Hon reflekterar över vilken text hon väljer ut och tänker kring hur hon ska presentera den för 

eleverna. För Elin är det viktigt att eleverna får veta vilken typ av text det är, vilken funktion 

den fyller, hur den är strukturerad och vad eleverna ska göra med den.  

     När klassen går in i texten jobbar Elin mycket med nyckelbegrepp. Antingen beskrivs 

begreppen före läsningen, eller så gör hon eleverna medvetna om vilka begrepp som kommer 

att komma och att eleverna själva ska kunna förklara dem efter läsningen. Elin gillar 

högläsning och läser därför mycket för eleverna, speciellt i årskurs 1. Detta gör hon för att 

etablera läsmönster hos eleverna så att de stannar upp och tänker efter. 



21 

 

     Att hennes arbetssätt är tidskrävande är Elin väl medveten om. En konsekvens av det är att 

eleverna får läsa färre texter men att dessa får ta rejält med tid. Elin menar att det är bättre att 

göra färre saker på riktigt än många saker som går fort förbi. Detta utrycker Elin som en krock 

med styrdokumenten som ofta spänner över stora områden med mycket innehåll. 

     I Elins skrivundervisning får klassen öva mycket innan de går till färdig produkt. Under 

intervjun ger hon ett exempel från ett arbetsområde om argumenterande tal. Klassen gick då 

först igenom det teoretiska med tes och argument. Därefter fick eleverna på ett lekfullt sätt i 

grupp slipa på teser innan de i en större övning fick utforma ett helt tal från början till slut 

utifrån en given disposition där de gick igenom ett steg i taget.  

 

” Jag gick igenom ett exempel som jag hade formulerat själv om att avliva alla stadskatter. Jag visade 

inledning och därpå fick eleverna skriva sin inledning. Även de hade lite konstiga teser som att återinföra 

lördagsskola och att avskaffa studiebidraget. Vi övade och läste för varandra. Det fanns ganska mycket skratt 

i processen så det blev inte så tungt.” 

Elin om skrivundervisning 

 

När eleverna kunde teorin, hade fått se textexempel, skrivit i grupp och lyssnat på de andra 

grupperna var det dags att skriva egna texter. Elins bakomliggande tanke är att 

undervisningen på detta sätt går från delar som blir en helhet och från att öva med varandra 

till att sedan stå själv inför en skarp situation. Att eleverna ser hur allt hänger ihop är Elin inte 

säker på, men hon blir däremot nöjd när eleverna läser varandras texter och någon säger ”Det 

var bra att du i avslutningen fick med inledningens tes”. För Elin betyder det att polletten 

trillat ner och att eleverna dessutom utvecklat ett metaspråk. Genrepedagogikens cirkelmodell 

finns i bakhuvet hos Elin. Hon menar att den strikt följd tar mycket tid och att man får gina i 

hörnen. 

 

”Jag är skyldig att undervisa i språkutvecklande arbetssätt då lärandet är mitt uppdrag. Skolan har tre 

uppgifter: Först är det lärande och kunskapsutvecklingen. Därefter har vi demokratiuppdraget och 

medborgardelen och där blir språket helt avgörande. Om mina elever ska kunna göra sin röst hörd på dagisets 

föräldramöte måste de ha ett språk för det. Slutligen har vi det kompensatoriska uppdraget. Där kommer 

etnicitet och klass in. Vi ska ge alla ett språk som passar på olika stil- och samhällsnivåer.” 

Elin om varför ett språkutvecklande arbetssätt är viktigt. 

 

Elin tror att ett språkutvecklande arbetssätt gynnar även de starkaste eleverna då de ofta har en 

språkutveckling att göra. Elin menar att dessa elever till exempel ofta är ganska dåliga på att 

bearbeta sina texter.  

     Elin tror inte att hennes elever är medvetna om att hennes arbetssätt är språkutvecklande. 

Dels tror hon att det beror på att hon själv inte alltid lyckas genomföra lektionerna så som hon 
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önskar dels för att eleverna inte uppfattar det. Att lektioner och moment länkar i varandra 

menar Elin oftast är tydligare för läraren medan eleven har haft andra lektioner emellan och 

dessutom saker utanför skolan att ha koll på. Elin tror att det finns olika upplevelser och 

åsikter om hennes arbetssätt. Hon berättar att elev en gång sagt att det är bra att de får öva. En 

annan elev ska ha uttryckt att ”vi aldrig blir klara hos dig”, något som Elin ser som positivt.  

 
4.2.2 Klassrumsobservationer 

 

Under den första lektionen jag besöker sker ett arbete utifrån Ibsens pjäs Vildanden som 

klassen har sett på teater tidigare under veckan. Efter en inledande helklassdiskussion där 

spontana tankar om pjäsen vädras introducerar Elin upplägget för ett smågruppssamtal. På en 

powerpoint står rubrikerna: scenrum, rekvisita, tid, kostym och smink samt pjäsens starkaste 

del. Under varje rubrik finns ett antal frågor. Varje rubrik finns också på stora pappersark 

vilka placerats ut i klassrummet och skapar fem stationer. Eleverna delas in i grupper och 

placeras vid var sin station. Läraren förklarar uppgiften som består i att dels samtala kring 

frågorna dels kort formulera svar och tankar på pappret. Efter några minuter ger läraren en 

signal varpå varje grupp förflyttar sig till nästa papper. Vid den nya stationen läser eleverna 

först vad den tidigare gruppen skrivit för att därefter själva diskutera, utveckla och lägga till. 

När alla grupper varit vid alla stationer får grupperna i uppgift att inför klassen sammanfatta 

det viktigaste på pappret framför dem. Under samtalen reder eleverna tillsammans ut 

oklarheter i pjäsen och vissa saker plockas även upp i helklass. Rena språkfrågor förekommer 

även då eleverna ska formulera sig på pappret. Lektionen avslutas med att en skrivuppgift 

introduceras där eleverna ska välja en punkt i pjäsen där någon eller några av karaktärerna 

genom att säga eller göra något annorlunda skulle kunna få pjäsen att sluta på ett annat sätt. 

Läraren ger eleverna instruktionen att skriva välformulerat i löpande text och besvara vad som 

i så fall skulle sägas, varför och vilka möjliga konsekvenser detta skulle få.   

     Den andra lektionen jag observerar behandlar upplysningen och romantiken inom ramen 

för ett större moment i litteraturhistoria. Läraren inleder lektionen genom att ställa frågor till 

eleverna för att gemensamt repetera de tidigare epokerna. När repetitionen avslutats inleder 

läraren en genomgång av upplysningen med hjälp av en powerpointpresentation. 

Powerpointen präglas av ett fåtal ord kombinerat med bilder. Exempelvis står det på en 

inledande bild förnuft bredvid av en bild på en lampa. På lärarens initiativ så har var och en av 

eleverna fått i uppgift att under hela momentets gång fylla i en tidslinje på ett större 

pappersark. Under genomgången fyller eleverna i sina tidslinjer med den kunskap läraren 
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förmedlar. I genomgången presenteras bland annat Bellman som en svensk 

upplyssningsförfattare. Sången Fjäriln vingad syns på Haga spelas då upp varpå en 

diskussion kring varför det är svårt att förstå texten tar vid. 

     Läraren introducerar därefter romantiken genom att förklara ett antal begrepp som läraren 

menar är bra att kunna för att förstå perioden. Passion, dramatisk natur, besjälning och 

själens nattsida är några av de begrepp som lyfts.  

     Det är påtagligt i de båda lektionerna att Elins klassrum präglas av en kultur där flera röster 

hörs och där klassen gemensamt bygger en förståelse av det ämne som behandlas. 

 

4.2.3 Samtal med Elins elever 

 
” Ibland kan det vara ord som man tycker att alla borde förstå. Då blir man lite förnedrad över att Elin tar upp 

det. Men det är alltid någon som inte förstår.” 

Elev om Elins läsundervisning. 

 

Eleverna är positivt inställda till att Elin ofta läser högt i sin läsundervisning. Fördelar som 

eleverna lyfter med högläsningen är att det är lättare att fokusera och att man behåller 

koncentrationen bättre än om man läser själv. Att det är omväxlande ses också som en fördel 

då eleverna menar att det kan vara uttråkande att läsa alla texter tyst. Eleverna får välja om de 

vill höra texten högt eller om de vill läsa själva. Denna valfrihet ses som positiv då olika sätt 

passar olika elever. En elev menar att högläsningen underlättar för elever med läs- och 

skrivsvårigheter. Eleverna tror att Elin läser högt för att ingen ska missförstå, för att hålla 

tempot och för att alla verkligen ska ta till sig texten. En elev berättar att de i grundskolan 

läste skönlitteratur tyst och att många då struntade i det eller inte förstod. De som fick en god 

förståelse var då de som var intresserade av böcker.  

     Eleverna berättar att de ibland får skriva ner ord de tycker är svåra och då och då stannar 

Elin upp under högläsningen och frågor om någon vet vad ett ord betyder. Att Elin fokuserar 

på ordförståelse tycker eleverna är bra då det underlättar för alla. Vissa elever upplever dock 

en frustration då ord som alla borde kunna förklaras. Bland eleverna finns dock den generella 

uppfattningen att tydlighet är att föredra då det alltid finns någon som inte förstår.  

     Eleverna menar att Elins arbetssätt fått positiva effekter på deras läsförmåga. I samtalet blir 

det dock tydligt att vad som menas med läsning inte är helt självklart för eleverna. En elev 

uttrycker att hen inte blivit en bättre läsare men att hen blivit smartare. En annan tror att Elin 

mer fokuserar på att eleverna ska förstå texten och lära sig om textuppbyggnad snarare än att 

bli en bra läsare. En elev menar att hens läshastighet inte har förändrats men att hen nu förstår 

texter bättre och kan se hur delar bygger en helhet. Ytterligare en elev beskriver att man i 
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grundskolan jobbade mer med läsningen medan det i gymnasiet jobbas mer med 

läsförståelsen. Eleven tror att det är därför Elin varierar mellan högläsning och tyst läsning så 

att eleverna kan jobba med både läsning och förståelse av texten.  

 
”Man fick en djupgående totalförståelse av textformen som man kommer ha med sig resten av livet.” 

Elev om Elins skrivundervisning. 

 

Eleverna är positiva till Elins skrivundervisning. Att Elin lägger mycket tid på att gå igenom 

texttypers uppbyggnad och syfte och ger exempel på hur man skriver ses som fördelar. 

Eleverna beskriver att det tar lång tid innan de får skriva själva men att det är bra då det ger en 

förståelse kring texten. En elev utrycker att det är viktigt att alla får samma förutsättningar 

och att det därför är bra med Elins ingående genomgångar.  

     Eleverna uppskattar att de får öva på att skriva texter innan de skriver en avslutande 

uppgift. Det argumenterande talet tas upp som exempel och eleverna beskriver att arbetssättet 

gjorde att de verkligen visste vad de skulle fokusera på. En elev menar att de annars skulle ha 

skrivit texten utan att veta hur och varför och att man då skulle vara ute och cykla. En annan 

elev berättar att de fick en mall där det stod vad till exempel inledningen skulle innehålla. Att 

få exempel beskrivs som skönt och eleverna brukar även använda dessa mallar som 

checklistor. En elev beskriver mallen som ganska bred och att känslan var ”det här ska ni få 

med” snarare än ”så här ska ni göra”. Eleverna är överens om att det fanns en stor frihet i 

mallen även om den satte ramar.  

     Eleverna ser även fördelar med att skriva text i grupp. De uttrycker att det inte känns lika 

seriöst och att det är ett bra sätt att öva på. Att läraren hade valt roliga och lättsamma ämnen 

att skriva om gjorde att eleverna tyckte att det var roligt och ville göra bra ifrån sig. En elev 

beskriver att lättsamheten gav en känsla av träning.  

     En nackdel som lyfts av en elev är att Elin ibland lägger för mycket tid på vilken typ av 

text det är istället för på uppgiften. Eleven uttrycker att Elin tydligt borde säga vad man ska 

skriva istället för att vara noggrann med vilken typ av text man ska skriva. Eleverna beskriver 

att Elins skrivundervisning tar tid men att de inte uppfattar det som en nackdel då tiden gör att 

de lär sig mer. Eleverna upplever heller inte undervisningen som stressig då Elin tar hänsyn 

till elevernas andra uppgifter.  

     Eleverna tror att Elins arbetssätt är bra för alla elever. En elev menar att det kanske inte är 

jättekul för någon som redan har en god förståelse av en viss typ av text. Eleverna tror inte att 

det finns någon elev i klassen som är så pass bra att undervisningen skulle bli tråkig. Att det 

alltid är bra att påminna sig och att man alltid lär sig något är den generella uppfattningen 
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bland eleverna. Att undervisningen skulle bli övertydlig tycker eleverna inte är ett problem. 

Istället råder konsensus kring att tydlighet är att föredra framför otydlighet. 

     Eleverna tycker att Elins metoder för skrivundervisning har utvecklat dem som skribenter. 

En elev beskriver att hen under arbetsmomentet med argumenterande tal kunde se hur talen 

förbättrades och att de i slutet lät mer seriösa och professionella. En annan elev beskriver att 

talen inte skulle blivit lika bra om de inte fått tid att öva. Ytterligare en elev beskriver att hen 

fick en djupgående totalförståelse av textformen som hen kommer ha med sig resten av livet.    

 
5 Diskussion 
 

I uppsatsen har lärarnas språkutvecklande arbetssätt studerats från lärarnas, mitt och elevernas 

perspektiv. Läraren Pärs metoder i de observerade lektionerna kan kopplas till det han talar 

om i intervjun. I lektionerna finns bland annat tydliga exempel på begreppslistor, högläsning 

och modelltexter. De observerade lektionerna i Elins klassrum har inte en lika tydlig koppling 

till de metoder för läs- och skrivutveckling som hon redogör för i intervjun. Detta beror på att 

lektionerna präglas av muntlig interaktion. Med förkunskap om Elins arbetssätt från intervjun 

är det dock uppenbart att Elins språkutvecklande ambitioner får utrymme även på lektionerna. 

På lektionerna märks till exempel en tonvikt på ordförståelse och gemensamt språkande. 

     I lärarnas undervisning känns mycket igen från språkutvecklande teorier. Vygotskijs tankar 

om att lärande sker i interaktion stämmer väl överens med båda lärarnas arbetssätt. I 

undervisningen sker interaktionen både mellan lärare och elever och mellan eleverna. Flera av 

metoderna som används kan beskrivas med Vygotskijs begrepp stöttning. Lärarnas 

systematiska och noggranna undervisning, möjligheten till övning, grupparbete och 

exempeltexter samt mallar är några exempel på detta. Båda lärarna har dessutom en 

skrivundervisning som är präglad av genrepedagogiken och cirkelmodellen. Båda anpassar 

modellen efter sin verklighet i klassrummet. Att med sig själv som exempel visa på hur man 

ta sig an en text, så kallad modellering, är även det något som känns igen i lärarnas 

undervisning.    

     Resultatet från gruppintervjuerna visar att lärarnas metoder och bakomliggande ambitioner 

med undervisningen uppfattas av båda elevgrupperna. Då lärarnas intentioner är synliga i den 

observerade undervisningen och dessutom formuleras och återges av eleverna ser jag tydliga 

kopplingar mellan de tre källorna. Trianguleringen får därmed anses bidra till en god 

återgivelse av lärarnas arbetssätt med en hög validitet.   
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     De två elevgrupperna har liknande upplevelser av de språkutvecklande arbetssätten. Båda 

grupperna menar att undervisningen präglas av tydlighet, långsamhet och att lärarna fokuserar 

på elevernas förståelse. Detta realiseras ofta i undervisningen genom att gruppen gör saker 

tillsammans och att eleverna får möjlighet att öva på sin förmåga att läsa och skriva. Konkret 

kan det i undervisningen handla om högläsning, ett stort fokus på ordförståelse, lässtrategier 

och en skrivundervisning inspirerad av cirkelmodellen. Det finns inga större skillnader mellan 

de två elevgruppernas upplevelser även om vissa nyansskillnader förekommer. Istället är de 

överlag samstämmiga både vad det gäller för- och nackdelar samt i huruvida deras lärares 

arbetssätt är språkutvecklande. Denna samstämmighet får ses som intressant eftersom det 

handlar om två olika lärare med metoder som delvis skiljer sig åt och elever från olika 

årskurser, program och skolor.  

     Båda elevgrupperna är övervägande positiva till sin lärares arbetssätt och ser en mängd 

fördelar. När det gäller läsundervisning lyfter båda klasserna att högläsning är en bra metod 

för att ta sig an text då det ökar förståelsen och koncentrationen samt gör att alla tar till sig 

texten. Båda klasserna menar också att lärarnas fokus på ordförståelse är en fördel då det 

bidrar till en ökad förståelse av texter och minskar på oklarheter och frågor. När det gäller 

skrivundervisningen ser båda elevgrupperna en fördel i att deras lärare tydligt går igenom hur 

en texttyp ska skrivas och ser ut. Att eleverna får öva på att skriva innan de ställs inför skarpt 

läge är också en fördel som båda grupperna nämner, då detta i slutändan ger bättre texter. Att 

lärarna bidrar med exempeltexter och mallar vid skrivundervisningen är elevgrupperna 

positiva till då det blir enkelt att komma igång, ger inspiration och att mallarna dessutom kan 

användas som checklistor. Ingen av grupperna uppfattar mallarna som hämmande för 

skrivningen.  

     De intervjuade eleverna kan beskriva vad de individuellt får ut av undervisningen men kan 

samtidigt ta ett steg bak och se vad arbetssätten kan ge till elever med andra förutsättningar. 

Eleverna lyfter ett antal faktorer som kan skapa skilda förutsättningar i klassrummet så som 

språklig bakgrund, intresse för ämnet, tidigare skolgång och läs- och skrivsvårigheter. Att 

arbetssätten bidrar till att jämna ut förutsättningarna i klassen framstår i gruppintervjuerna 

som en fördel. Eleverna menar därför att lärarnas undervisning aldrig kan bli för tydlig, att 

läraren hellre ska förklara ett ord än att inte göra det, att exempeltexter är goda verktyg för 

alla skribenter och att det är bra att saker får ta tid. Detta sammanfattas bäst av den elev som 

upplever det förnedrande när läraren förklarar ord som alla borde förstå, samtidigt som eleven 

har en förståelse för lärarens tydlighet. Att undervisningen skulle bli tråkig för en elev som 

redan är kunnig inom ett område eller en förmåga viftas bort av eleverna med argumentet att 
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det alltid är bra att bli påmind. Att nå samtliga elever trots skillnader i förutsättningar är en 

ambition som båda lärarna nämner. Att arbetssätten gör just det bekräftas alltså av eleverna. 

Tanken om att språkutvecklande arbetssätt är bra för samtliga elever förekommer både i 

tidigare nämnd forskning av Lozic såväl som i intervjuerna med lärarna och eleverna.  

     Att arbetssätten kräver tid och att lärarna låter det få ta tid är något som båda 

elevgrupperna är medvetna om. I lärarintervjuerna lyfts tankar om kvalitet kontra kvantitet, att 

arbetssättet kan krocka med styrdokumenten och att eleverna kan uppleva det påfrestande att 

arbeta med samma text under lång tid. Denna frustration märks hos eleverna och lyfts som en 

nackdel. Det beskrivs även som tråkigt när undervisningen är alltför noggrann. Samtidigt 

finns det en medvetenhet hos eleverna att de tidskrävande arbetssätten skapar en större 

förståelse kring arbetsmomentet vilket bidrar till ökad kunskap och bättre resultat. Eleverna är 

medvetna om att tid och tydlighet är en förutsättning för att så många som möjligt ska nå en 

språklig utveckling. Båda elevgrupperna nämner även att lärarna hanterar tidsåtgången på ett 

bra sätt och inte stressar upp vare sig själva eller gruppen. Att arbetssätten tar tid uppfattas 

överlag av eleverna som en fördel men ett allt för långsamt arbetsområde kan istället bli en 

nackdel.  

     En av Elins elever beskriver det som en nackdel att läraren pratar mer om vilken typ av 

text som ska skrivas och mindre om vilket innehåll texten ska ha. Där finns en likhet med Pärs 

elevgrupp som tycker det är svårt att finna argument och innehåll i argumenterande texter 

med givna lättsamma teman. Bland Elins elever menade man istället att dessa typer av 

övningsuppgifter bidrog med lust och motivation. Av detta kan dels slutsatsen dras att olika 

elever motiveras av olika saker dels att den kreativa delen av en skrivuppgift, där eleverna till 

exempel måste finna egna argument, tycks vara utmanande. Lärarnas skrivundervisning ger 

eleverna tydliga ramar och exempel på formuleringar men till syvende och sist krävs en 

kreativitet kring innehåll från eleven. Pär beskriver i intervjun att det är svårt att lära ut 

kreativitet och kanske är det just för att eleven då måste tänka själv. Allt kan inte serveras 

eleven. Kanske kan ett större fokus på cirkelmodellens första steg, att samla ämnesinnehåll, 

hjälpa eleverna med detta.    

     Båda elevgrupperna menar att lärarnas undervisning bidragit till att deras språk har 

utvecklats både i förmågan att skriva och läsa. Eleverna nämner till exempel att de fått en 

bättre läsförståelse, en mindre tröskel för att ta sig an text, mer strukturerade texter och en 

förståelse för att olika sammanhang kräver olika typer av texter. En elev uttrycker att hen fått 

”en djupgående totalförståelse” för argumenterande tal vilket hen kommer ha med sig resten 

av livet. En annan elev drar sig så långt som att säga att hen gått från att hata att skriva till att 
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tycka att det är kul. I uppsatsens material finns en tydlig röd tråd mellan lärarnas ambitioner 

med arbetssätten, vad som observerats på lektionerna, hur eleverna uppfattar undervisningen 

och hur eleverna beskriver sin utveckling. Det lärarna velat utveckla tycks också ha skett. 

Eleverna menar att arbetssätten fått dem att utvecklats språkligt och kan dessutom motivera 

arbetssätten genom att påpeka att de jämnar ut skillnader i elevernas språkliga förutsättningar. 

I båda elevgrupperna finns alltså en medvetenhet om att lärarnas arbetssätt är 

språkutvecklande.  

     Syftet med denna uppsats är att undersöka hur gymnasielever upplever ett 

språkutvecklande arbetssätt. För att besvara syftet har frågorna om eleverna är medvetna om 

att lärarnas arbetssätt är språkutvecklande samt vilka för- och nackdelar eleverna kan se med 

arbetssätten ställts. Utifrån studiens insamlade material och ovanstående resonemang kan 

följande slutsatser dras: 

 
• Eleverna är medvetna om att deras lärares arbetssätt alltid är språkutvecklande för 

någon och oftast för alla.  

• De många fördelarna eleverna kan se med lärarnas arbetssätt kan sammanfattas med 

att metoderna ger en tydlighet vilket underlättar för eleverna i förmågorna att läsa och 

skriva. Detta leder till en större förståelse i undervisningen vilket möjliggör en 

språkutveckling för alla elever oavsett förutsättningar.  

• Nackdelarna med lärarnas arbetssätt är enligt eleverna att det kan upplevas 

frustrerande att arbeta för länge med samma text. Hos vissa elever finns uppfattningen 

att innehållet i skrivundervisningen inte ges samma utrymme som formen.  

 

Slutsatserna stämmer överens med hur lärarna trodde att eleverna skulle svara. Både Pär och 

Elin hade tidigare hört elever utrycka sig positivt till den explicita undervisningen och 

möjligheten att öva vilket också bekräftas av de båda elevgrupperna. Båda lärarna misstänkte 

dessutom att långsamheten och noggrannheten i undervisningen var något som skulle kunna 

uppfattas som tråkigt. Även detta bekräftas av eleverna även om de är noga med att påpeka att 

undervisningens fördelar överträffar nackdelarna. Uppsatsens resultat visar att båda 

elevgrupperna uppfattar sin lärares arbetssätt som språkutvecklande något som Pär trodde 

men inte Elin.  

     Detta arbete skiljer sig från Andersson Flöjts uppsats, som presenteras under tidigare 

forskning, då denna studie utgår från två lärares undervisningsmetoder mer generellt istället 

för att följa ett givet arbetsområde. Dessutom har här eleverna intervjuas istället för att 
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besvara enkäter som Andersson Flöjts studie. Lärarnas metoder för språkutvecklande 

arbetssätt skiljer sig också åt i de båda studierna. Av resultatet kan konstateras att eleverna i 

de båda studierna utrycker att lärarnas arbetssätt bidrar till en språkutveckling. Denna studie 

bygger inte på ett så stort material och gör inte anspråk på att besvara frågan om elevers 

upplevelser av språkutvecklande arbetssätt i stort. Det samma får sägas om Andersson Flöjts 

studie. Vad som kan konstateras är att elever i två mindre studier, utförda med olika material 

och metoder, upplever språkutvecklande arbetssätt som just språkutvecklande. Dessutom är 

eleverna till övervägande del positiva till lärarens metoder. Frågans generaliserbarhet endast 

sedd utifrån denna studie får ses som låg, men den får sägas öka något då de båda studierna 

syns jämte varandra. Språkutvecklande arbetssätt kan vara ett diffust begrepp och inbegripa 

mycket. Dessa två resultat pekar på att så länge läraren har ambitionen att undervisningen ska 

vara språkutvecklande så tycks eleverna också uppfatta den som sådan.  

 
6 Framtida forskning 
 

Syftet med uppsatsen har varit att ge ett bidrag till den forskningslucka som finns gällande 

elevers erfarenheter och upplevelser av ett språkutvecklande arbetssätt. Uppsatsen gör inga 

anspråk på att i stort besvara denna fråga utan resultatet får endast ses som giltigt för just 

dessa två lärares arbetssätt och just deras elevers upplevelser. Resultatet lämnar dock 

intressanta frågeställningar för framtida forskning. Att göra en studie med ett bredare underlag 

vore intressant för att se om resultatet kan bekräftas mer generellt. Nås samma resultat i en 

studie över andra lärare och elevgrupper? Att jämföra upplevelser mellan språkligt starkare 

och språkligt svagare elever är ett annat intressant uppslag för vidare forskning. Blir resultatet 

ett annat när elevgrupperna särskiljs på detta sätt? Ytterligare en fråga som vore intressant att 

undersöka är att jämföra elevers upplevelser mellan en lärare som påstår sig använda 

språkutvecklande metoder och en lärare som inte medvetet tänker i dessa banor. Kan eleverna 

själva se att den ena undervisningen gynnar språkutvecklingen mer än den andra?  
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Bilagor 

Bilaga 1 – Frågor till lärarintervju 

 

Utbildning och antal år som lärare? 

 

Inom vilka ämnen undervisar du? 

 

Vilka elevgrupper undervisar du? 

 

Om jag säger ”språkutvecklande arbetssätt” vad tänker du då? 

 

På vilka sätt och med vilka metoder menar du dig arbeta språkutvecklande? Förklara och ge 

konkreta exempel. 

 

Grundar du dina metoder i någon teori?  

 

Finns det en reflektion kring språk och ämnesinnehåll och deras relation till varandra vid din 

lektionsplanering? 

 

Är det någon skillnad i hur du arbetar språkutvecklande i svenskämnet och i ditt andra ämne?  

 

Varför är viktigt att arbeta språkutvecklande?  

 

Vilka fördelar och eventuella nackdelar kan du se med arbetssättet? 

 

Gör du eleverna medvetna om när det är språket ni ska arbeta med och utveckla? 

  

Tror du att eleverna är medvetna om att detta sätt att arbeta är språkutvecklande? 

 

Vad tror du eleverna har för upplevelser och åsikter om språkutvecklande arbetssätt? 
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Bilaga 2 – Frågor till gruppintervju  

 

Läsa 

Om er lärare introducerar en ny text som ni ska läsa, hur gör hen då?  

 

Vad händer innan ni enskilt får börja läsa? 

 

Varför tror ni er lärare gör på detta vis?  

 

Är det någon skillnad mellan hur Pär/Elin jobbar med läsning av text och andra lärare? 

 

Vad tycker ni om detta sätt att angripa en text?  

 

Lär man sig mer eller mindre? 

 

Vad är positivt och vad är negativt? 

 

Tror ni att er läsförmåga utvecklas/blir bättre genom att göra på detta vis? 

 

Tror ni att det är bra för alla elever? 

 

Skriva 

Om er lärare introducerar en skrivuppgift, hur gör hen då? 

 

Vad händer innan ni enskilt får börja skriva? 

 

Är det någon skillnad mellan hur Pär/Elin jobbar med skrivning och andra lärare? 

 

Vad tycker ni om detta sätt att jobba med skrivning?  

 

Lär man sig mer eller mindre? 

 

Vad är positivt och vad är negativt? 

 

Tror ni att er förmåga att skriva språk utvecklas/blir bättre genom att göra på detta vis? 

 

Tror ni att det är bra för alla elever? 

 

 

 

 

 

 


