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SAMMANDRAG 

I det här arbetet undersöks högpresterande gymnasisters upplevelse av genrepedagogik och 

cirkelmodellen. I samband med detta studeras även elevernas litterära metaspråk, med fokus på 

vilken typ av begrepp de själva anser sig behärska och inte.  

Det ena syftet är att se huruvida genrepedagogiken, som ursprungligen utvecklades som ett 

stöd i andraspråksinlärningen för barn i grundskoleåldern, även stöttar högpresterande 

gymnasister och om den i sådant fall behöver anpassas till dem. Det andra syftet är att kartlägga 

vilken typ av litterära begrepp eleverna anser sig förstå och använda, för att få insikt i vad 

undervisningen ska rikta in sig på. 

För att genomföra undersökningen har cirkelmodellen implementerats i en elevgrupp, 

vilket resulterade i en litterär analys. Eleverna har fått besvara två enkäter, den ena undersöker 

elevernas upplevelse av cirkelmodellens olika delar, den andra undersöker de begrepp eleverna 

anser sig förstå och använda. Tre elever valdes sedan ut för enskilda samtal där de fick resonera 

kring den första enkäten.  

Resultaten visar att högpresterande gymnasister generellt har en positiv upplevelse av 

genrepedagogik och cirkelmodellen. Steg 2 – studerandet av modelltexter, är det steg som 

uppskattas bäst. Steg 3 – skrivandet av en gemensam text, är det steg som uppskattas minst. 

Studien visar att det inte krävs direkta anpassningar av cirkelmodellen för att den ska stimulera 

eleverna. Det essentiella är istället att hitta en balans så att processen får utvecklingsutrymme 

utan att den upplevs som en tidstjuv som stjäl utrymme från det som eleverna fokuserar på – 

framställandet av en slutprodukt.  

Undersökningen visar också att den typ av begrepp som elever anser sig behärska bäst är 

de som används vid analyserande, vilka också används i flera ämnen och situationer. De 

begrepp de anser att de behärskar minst är de som används för att beskriva en analytisk text, 

vilka är de begrepp som genrepedagogiken har infört i undervisningen.  
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1 INLEDNING 

Genrepedagogiken skapades i syfte att stötta utvecklingen av den språkliga uttrycksförmågan 

hos andraspråkselever. Modellen har nått stor framgång, vilket har medfört stort intresse för 

både forskning och litteratur inom området. Exempel på detta är Gibbons (2009) samt 

Johansson & Sandell Ring (2010). De beskriver genrepedagogiken samt ger konkreta exempel 

på implementering med fokus på andraspråkselever och på elever i grundskolan. 

Då jag själv undervisar högpresterande gymnasister med svenska som modersmål i ämnet 

svenska väcktes min nyfikenhet på hur och om även dessa skulle kunna ha nytta av 

genrepedagogiken. Efter att ha tagit in genrepedagogiktankar i min undervisning under ett par 

månader fick jag oväntat positiv respons från skolans specialpedagog då hon påpekade att de 

elever som vanligen uppsöker henne för extra stöd i svenska1 de senaste månaderna hade behövt 

avsevärt mycket mindre stöd än tidigare. Hon undrade vad jag hade förändrat i min 

undervisning. 

Det som också synliggjordes i samband med att jag började implementera genre-

pedagogiken var att eleverna tycktes sakna ett språk om språket – ett metaspråk, vilket jag 

tyckte borde behövas för att kunna diskutera textuppbyggnad och genrer. Jag har även tidigare 

upplevt att eleverna saknar en terminologi för att kunna uttrycka sig adekvat om t.ex. en 

skönlitterär text. Jag har också noterat att andra lärare, i flera olika ämnen, har uppmärksammat 

elevernas avsaknad av metaspråk.  

I denna uppsats vill jag dels undersöka om mina elever upplever att genrepedagogiken ger 

dem stöd, dels ta reda på vilka litterära begrepp de själva upplever de att behärskar.

                                                           
1 Se kapitel 5 för beskrivning av definition av högpresterande elever som behöver extra stöd. 
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2 SYFTE 

Det ena syftet med denna undersökning är att implementera genrepedagogiken och främst 

cirkelmodellen (se avsnitt 4.1.3) i en grupp med högpresterande gymnasister för att se om och 

i sådant fall vad de upplever som ett stöd. Upplever de en skillnad mot hur de har arbetat 

tidigare? Vilket intryck har de fått av modellen? Resultatet av undersökningen vill jag använda 

för att utveckla cirkelmodellen (och därmed undervisningen) för just denna kategori elever. Jag 

vill fokusera på elevperspektivet, i motsats till lärarperspektivet. 

Det andra syftet är att kartlägga elevernas litterära metaspråk. Jag vill se om de saknar 

essentiella begrepp, vilka dessa är och om det finns vissa begreppskategorier som de behärskar 

bättre? Är det samma begrepp de förstår som de själva använder?  

Jag har länge funderat på att göra en slags terminologiordbok åt mina elever för att de ska 

kunna uttrycka sig mer adekvat när de t.ex. gör en litterär analys. Med hjälp av en kartläggning 

skulle jag få en bild av vilken typ av termer som en sådan ordbok skulle kunna tänkas innehålla 

så att den elev som inte vågar avslöja att den inte förstår ett begrepp får möjlighet att ta reda på 

betydelsen utan att tappa ansiktet.  

 

Frågeställningarna jag arbetar utifrån är följande: 

- Hur upplever högpresterande gymnasister cirkelmodellen? 

- Behöver cirkelmodellen anpassas för att kunna stimulera högpresterande gymnasister? 

- Vilka termer ingår i högpresterande gymnasisters litterära metaspråk? 
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3 BAKGRUND 

I detta kapitel kommer jag att beskriva genrepedagogiken och sätta in den i sitt sammanhang. 

Jag kommer även att visa ett par exempel på ytterligare tolkningar av densamma, samt visa ett 

par av de gemensamma knytpunkter som genrepedagogiken har med ämnesplanen i svenska i 

läroplanen Gy11. 

3.1 GENREPEDAGOGIKEN  

Genrepedagogiken är en modell för språklig progression som främst utvecklades för att hjälpa 

barn i sin andraspråksinlärning. Den stöttar genom att ge kunskap om olika typer av genrer, 

genom studier av mönstertexter och genom att eleverna får samarbeta med textproduktionen. 

Flera är de som har analyserat och tolkat genrepedagogiken, bl.a. Pauline Gibbons (2010), Britt 

Johannson & Anniqa Sandell Ring (2010), Per Holmberg (2009) och Caroline Liberg (2009). 

Då den vedertagna utgångspunkten är James R. Martins forskning, vilken han delvis har utfört 

tillsammans med andra, t.ex. James Rothery, blir följden att de flesta beskrivningar av 

genrepedagogiken påminner om varandra.  

De tre ben genrepedagogiken står på är: ”Vygotskijs teori om lärande, Hallidays teori om 

språk och Martins och Rotherys pedagogiska modell.” (Johansson & Sandell Ring 2010: 28). 

 

 

FIGUR 1. ”GENREPEDAGOGIKENS TRE BEN” (JOHANSSON & SANDELL RING 2010: 28) 
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3.1.1 Vygotskijs teori om lärande 

En av huvudpunkterna i Vygotskijs teori om lärande är att människan lär sig genom att 

samarbeta med andra. Genom att få mönster att härma och upptäcka utvecklas vi bäst. 

(Holmberg 2009:23). 

En annan punkt i Vygotskijs sociokulturella teori är att det är genom höga krav och hög 

stöttning som människan kan nå längst i sin utveckling. En vanlig modell för att påvisa detta är 

figur 2.  

 

 

FIGUR 2. DE FYRA INLÄRNINGSZONERNA (EFTER JOHANSSON & SANDELL RING 2010:29) 

 

Vygotskij använder begreppet den närmaste utvecklingszonen och menar att det är den optimala 

zonen för inlärning (Johansson & Sandell Ring 2010). I figur 2 kan vi iaktta att de övriga 

zonerna inte gynnar undervisningen då de antingen har för låg stöttning, för låg kognitiv 

utmaning eller båda två. 

Det de båda ovanstående punkterna gemensamt berör är det betydande inslaget av 

stöttning, vilket jag uppfattar också är grunden i Vygotskijs teori om lärande. 

3.1.2 Hallidays teori om språk 

Den systemisk-funktionella grammatiken har stor betydelse för genrepedagogiken och 

betraktas som ett av de tre benen. Främst för att genrepedagogiken har lånat Hallidays teori som 

baseras på att ett språk bäst lärs in insatt i ett sammanhang. Men också för att de termer som 

används inom den systemisk-funktionella grammatiken även används inom genrepedagogiken 

(Johansson & Sandell Ring 2010). 
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3.1.3 Martins och Rotherys pedagogiska modell 

I artikeln What a functional approach to the writing task can show teachers about”good 

writing” (Martin & Rothery 1986) diskuteras lärarens olika roller i elevernas språkutveckling. 

En av de viktigaste rollerna som lyfts fram är organisatör av skrivprocessen. Martin och Rothery 

menar att eleverna behöver få möjlighet att både skriva och skriva om, att interagera med både 

sin lärare och sina klasskamrater, för att utvecklas och det är lärarens uppgift att administrera 

att tillgodose detta. 

Vidare poängterar Martin och Rothery vikten av att arbeta med olika typer av textgenrer. 

De ifrågasätter den höga ställning den narrativa textgenren har i samhället och i skolan, trots att 

den endast är en mycket liten del av det som skrivs. De ger fler exempel på andra textgenrer 

som vi ofta kommer i kontakt med, bl.a. skyltar, affischer, manualer, brev och tidningar. Skolan 

bör förbereda eleverna även på dessa textgenrer för att fylla de behov som samhället ska komma 

att ställa (Martin & Rothery 1986:262). 

Den pedagogiska modell Martin och Rothery arbetar utifrån kallas vanligtvis cirkel-

modellen. Den har en given arbetsgång uppdelad på fyra steg.  

 

 

FIGUR 3. CIRKELMODELLENS FYRA STEG, SE JOHANSSON & SANDELL RING 2010:31, GIBBONS 2010:170 OCH 

HOLMBERG 2009:25 

3.1.3.1 Steg 1 – Bygga upp kunskap (Gibbons 2010:170) 

Under detta moment är det insamlandet av information som är aktuellt, att skaffa sig kunskap 

om det ämne som det ska skrivas om. Detta gör elev och lärare tillsammans och det är alltså 

textens innehåll som står i fokus. 
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3.1.3.2 Steg 2 – Studera mönstertexter (Gibbons 2010:170) 

Att läsa texter inom samma genre ger eleverna en bild av hur deras egen text ska komma att se 

ut. Här görs även närstudier och analyser av mönstertexternas språk, stil och form. Även detta 

moment sker med läraren. 

3.1.3.3 Steg 3 – Skriva en text tillsammans med andra (Gibbons 2010:170) 

Det tredje steget har som syfte att låta eleverna omsätta teori till praktik tillsammans med sina 

klasskamrater. Läraren kan också gå in och ge respons på denna text som eleverna kan ta med 

sig till det fjärde, och sista, steget.  

Jag ser de tre första stegen som stödhjulen på en cykel när ett barn lär sig att cykla, inte 

förrän säkerhet och stabilitet finns, kan de tas bort. 

3.1.3.4 Steg 4 – Skriva en egen text (Gibbons 2010:170) 

Först under detta steg ska eleven stå på egna ben och skriva en egen text.  

3.1.4 Exempel på ytterligare tolkningar av genrepedagogiken 

Pauline Gibbons är en av de som har bearbetat och forskat inom genrepedagogiken. Detta har 

bl.a. resulterat i boken Lyft språket, lyft lärandet. Språk och lärande (2010). Gibbons lutar sig 

mot genrepedagogiken och lyfter fram vikten av en undervisning med hög kognitiv utmaning 

och hög stöttning för att öka andraspråkelevers litteracitet, eller snarare litteraciteter, d.v.s. 

deras förmåga att förstå och avkoda olika texttyper i olika sammanhang. Hon poängterar att 

”boken vänder sig till alla lärare som undervisar flerspråkiga elever och gäller för skolans alla 

ämnen.” (Gibbons 2009:11). Den kan ses som en konkretisering av genrepedagogiken. Gibbons 

ger tydliga exempel på implementering av genrepedagogiken med klassrumsaktiviteter för den 

enskilde läraren. 

Ett annat viktigt namn inom genrepedagogiken är Per Holmberg. Han har skrivit flera 

texter, bl.a. artikeln Text, språk och lärande. Introduktion till genrepedagogik (Holmberg 2009). I 

denna artikel ställer han upp en bild av olika typer av tänkande kring lärande. 

Tankefigurer att utmana Genrepedagogik  

Text är input/output 

Språk är regler för form 

Lärande sker naturligt 

Text är genrer 

Språk är resurser för betydelse 

Lärande sker i interaktion 

FIGUR 4. ”GENREPEDAGOGIKENS TEXT-, SPRÅK- OCH LÄRANDETEORI TILL HÖGER I KONTRAST TILL ANDRA VANLIGA 

POSITIONER” (HOLMBERG 2009: 14) 
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Med denna bild visar han att genrepedagogiken medför nya tankebanor hos läraren. Vidare 

diskuterar han olika begrepp som används inom genrepedagogiken, bl.a. begreppet basgenre. 

Han beskriver olika typer av basgenrer såsom berättelse, instruktion och förklaring. Han 

förklarar också att det som vanligtvis kallas genre, t.ex. deckare och reportage, inte är detsamma 

som basgenre inom genrepedagogiken, utan förhållandet är sådant att en genre är uppbyggd av 

flera basgenrer (Holmberg 2009:15). 

3.2 ÄMNESPLANEN I SVENSKA 

I ämnesplanen i svenska i den nya läroplanen Gy11 under rubriken ”Ämnets syfte” återfinns 

ämnesgemensam information med bl.a. en lista på de  förutsättningar som undervisningen i 

svenska ska hjälpa eleverna att utveckla (Skolverket). Flera punkter beskriver kunskaper och 

förmågor som jag uppfattar att genrepedagogiken också berör och strävar efter att stärka. Dessa 

punkter är: 

 

2. Kunskaper om språkriktighet i text samt förmåga att utforma muntliga framställningar och 

texter som fungerar väl i sitt sammanhang. 

4. Förmåga att läsa, arbeta med, reflektera över och kritiskt granska texter samt producera 

egna texter med utgångspunkt i det lästa. 

6. Kunskaper om genrer samt berättartekniska och stilistiska drag, dels i skönlitteratur från olika 

tider, dels i film och andra medier. 

8. Kunskaper om det svenska språkets uppbyggnad. 

(Skolverket) 

 

De fyra stegen i cirkelmodellen återfinns i dessa punkter. Det första steget med kunskaps-

insamling, beskrivs främst i punkt 4 och 6. Steg 2, studera mönstertexter, uttrycks i samtliga, 

medan steg 3 och 4 främst gestaltas i punkt 2. 

Genom en implementering av cirkelmodellen får eleverna också utveckla sitt litterära 

metaspråk, vilket jag uppfattar att punkterna 6 och 8 skildrar vikten av. 



12 
 

 

4 URVAL  

Den skola som undersökningen har genomförts på är en fristående gymnasieskola i en större 

stad i Mellansverige. Eleverna går Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktningen 

samhällsvetenskap eller Estetiska programmet med inriktning bild och formgivning, dans, 

musik eller teater. Skolan har en mycket hög antagningsgräns som varje år ligger väldigt nära 

maxpoängen. 

Den enskilda grupp som cirkelmodellen implementerades i består av 20 elever som läser 

den valbara kursen Skrivande. Kursen är på 100 poäng och läses över ett helt läsår. Den är en 

del av ämnet svenska som även består av kurserna Svenska 1, Svenska 2 och Svenska 3 samt 

Retorik och Litteratur. Gruppen består av pojkar och flickor från årskurs 2 och 3 och kommer 

från nästan samtliga program skolan erbjuder med undantag av inriktningen bild och 

formgivning. Eleverna har valt kursen inom kvoten för deras individuella val och kan därmed 

anses vara elever som har ett särskilt intresse för just skrivande. 

Samtliga elever i gruppen är högpresterande. Med detta avses här elever som dels har höga 

betyg, dels är ambitiösa och vetgiriga. På skolan finns ett stort antal elever med dyslexi som får 

extra stöd av en specialpedagog. Dessa kategoriseras också som högpresterande då även de når 

de högsta betygen och är lika ambitiösa och vetgiriga. 
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5 FORSKNINGSÖVERSIKT 

Den enskilda uppsats som har inspirerat mig mest till den här undersökningen är Cirkelmodellen 

i praktiken: En studie av hur SFI-elever upplever cirkelmodellen, skriven av Nouha Yousef. 

Hennes uppsats går ut på att undersöka hur SFI-elever upplever cirkelmodellen. De fick 

bearbeta ett recept varpå hon intervjuade tre av dem. Hon strukturerade sedan deras svar i olika 

kategorier för att kunna göra sin analys. 

Hennes slutsats är att eleverna upplevde arbetssättet positivt, de tyckte att det var roligt. De 

såg lärarens stöd som viktigare än det stöd de gav varandra. Eleverna hade behövt repetera mer 

för att inte glömma. 

Yousef fokuserar på den kategori elever som har svenska som sitt andraspråk, men i 

kandidatuppsatsen ”Det finns en ram, men inom ramen är det ganska fritt”(Britt Johansson) – 

En kvalitativ studie om genrepedagogik av Annika Karlsson ställs frågan ”Vilka är 

genrepedagogiken till för? (Karlsson 2010:6). Hon konstaterar att även om den främst har 

utvecklats för andraspråksinlärare har barn med läs- och skrivsvårigheter nytta av den och den 

ingår numera i en specialpedagogs utbildning (Karlsson 2010:34). En av Karlssons slutsatser 

är att också de duktigaste eleverna kan utvecklas då de får befästa sina kunskaper när de 

samarbetar med andra, vilket hon baserar på en intervju med en lärare.  

En större undersökning som också har berört frågan om vilka genrepedagogik är till för är 

den implementering av genrepedagogiken som genomfördes under 2009 och 2010 i Sverige. 

Resultatet står att läsa i rapporten A report on school-based Action Research. Will the 

implementation of Reading to learn in Stockholm schools accelerate literacity learning for 

disadvantaged students and close the achievement gap? skriven av Claire Acevedo. 

Implementeringen genomfördes under ett år i sju skolor med elever i alla åldrar i 

Stockholmsområdet och ingick i ett australiensiskt projekt kallat Reading to learn. Det 

huvudsakliga syftet var att undersöka om projektet, som bygger på genrepedagogik, också i 

Sverige skulle stötta svaga elever och elever i deras andraspråksinlärning samt minska glappet 

mellan dem och de högpresterande eleverna. Projektet visade att den svenska implementeringen 

fick samma resultat som i Australien, d.v.s. att gapet mellan eleverna hade minskat under året. 

Det visade också att alla typer av elever gagnas av genrepedagogiken, även om elever med 

svårigheter gagnas mest. De högpresterande elevernas förbättring låg på 30 %, medan elever 

med någon form av svårigheter ökade den skriftliga utvecklingen med 128 % (Acevedo 2009-
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2010:29). Studien har inget elevperspektiv, men de deltagande lärarna har iakttagit fler positiva 

förändringar i elevernas engagemang, självsäkerhet och klassrumsaktivitet (Acevedo 2009-

2010:36). 

Ytterligare en kategori elever och lärare har i den australiensiska uppsatsen Implementing 

a Genre Pedagogy to the Teaching of Writing in a University Context in Thailand skriven av 

Tawatchai Chaisiri, fått prova på genrepedagogik. Chaisiri undersöker hur genrepedagogiken 

fungerar i en skrivkurs i engelska på ett thailändskt universitet. De frågeställningar som är 

utgångspunkten är hur lärarna upplever en genrebaserad pedagogik samt om den ger några 

resultat. Undersökningen visade att lärarna i många fall redan före implementeringen 

medvetetandegjorde begreppet genre i sin undervisning och att de var positivt inställda till alla 

metoder som kan stötta utvecklingen av elevernas skrivprocess. Klassrumsundersökningen 

visade en tydlig förbättring av elevernas skrivande och en positiv inställning till modellen bland 

deltagarna (Chaisiri 2010:181). Slutligen rekommenderar Chaisiri att en anpassning av 

genrepedagogiken, för de aktuella eleverna, bör göras för att få ut så mycket som möjligt av 

den (Chaisiri 2010:194). 

En brasklapp i sammanhanget är Caroline Libergs artikel Genrepedagogiken i ett didaktiskt 

perspektiv, där hon manar läsaren att stanna upp och reflektera över genrepedagogiken och 

minnas att den inte är ”den enda tänkbara modellen för hur språkundervisning och mer specifikt 

skrivundervisning kan bedrivas” (Liberg 2009:11). Liberg lyfter fram att om man som lärare 

bestämmer sig för att följa en viss modell så har man också gjort ett ”didaktiskt val” (Liberg 

2009:15 – 16), vilket hon menar är viktigt att man gör så att man får ett medvetet ”didaktiskt 

perspektiv på sin språkundervisning” (Liberg 2009:16).  Liberg tar också upp att det uppstår 

risker med modeller som blir trender – användarna kan förlora sig i den och tappa överblick 

och aspekter. En annan risk är att modellen kan bli instrumentaliserad.  

Fredrik Hansson har i sin licenciatuppsats Tala om text - Om gymnasieelevers metaspråk i 

gruppsamtal inte fokuserat på någon specifik pedagogisk modell utan endast på elevernas 

metaspråk. Hans undersökning behandlar bl.a. elevers användning av metaspråk i litteratur-

analyssammanhang. Han baserar sin undersökning på 12 elevsamtal utifrån en specifik text som 

eleverna har haft i uppgift att skriva. Han kommer fram till att eleverna inte använder ett litterärt 

metaspråk, men att det inte betyder att de inte förstår det. De tycks inte ha något behov av ett 

sådant då de dels använder vardagliga ord för att göra en fullgod textanalys, dels plockar upp 

facktermer från andra områden, i detta fall rör det sig om en IT-terminologi (Hansson 

2009:130). I sin didaktiska reflektion funderar Hansson vidare och konstaterar att det i den 

uppgiftsformulering som eleverna fick till den text de skrev, inte fanns några krav på metaspråk, 
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samt att eleverna faktiskt inte hade förberetts ”på ett sådant sätt att de borde ha medvetet försökt 

uttrycka sig med hjälp av ett metaspråk.” och att det skulle kunna vara anledningen till att de 

inte använder ett litterärt metaspråk (Hansson 2009:132). 
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6 METOD OCH MATERIAL 

Denna uppsats är en kvantitativ och kvalitativ studie baserad på enkätundersökningar och 

samtal som utgår från en enskild implementering av genrepedagogiken. Det förekommer ingen 

jämförelse av betyg eller resultat med anledning av att undersökningen skedde under en mycket 

begränsad tid i endast en liten grupp elever. Avgränsningen och undersökningens fokus ligger 

istället på elevernas egen upplevelse av genrepedagogiken och deras litterära metaspråk.  

Stöd till den avgränsningen hittade jag i Parmenius Swärd (2008) där hon i sin avhandling 

Skrivande som handling och möte lyfter fram vikten av att distansera sig från sin undersökning 

så att man inte bedriver sin forskning inom det som redan är erkänt, att välja en ny infallsvinkel 

– elevperspektivet – är ett sätt att göra det på. Det blir elevernas syn på forskningsområdet som 

blir underlaget till de slutsatser som dras (Parmenius Swärd 2008:55 – 56). 

6.1 CIRKELMODELLEN 

För att besvara frågeställningarna2 började jag med att implementera cirkelmodellen i gruppen. 

Arbetet med cirkelmodellens fyra steg resulterade i en skriftlig litterär analys av en valfri låttext 

på 600 - 800 ord. Hela processen, från steg 1 - 4, tog ca två månader att genomföra. Jag valde 

att inte visa eleverna cirkelmodellens olika steg under genomförandet för att jag ville att de inte 

skulle vara medvetna om att de skulle arbeta enligt en specifik modell, precis såsom de inte har 

varit medvetna om det under tidigare skolarbeten, samt för att de inte skulle vara influerade av 

det faktum att de deltog i en undersökning. Jag ville att de skulle vara så opåverkade som möjligt 

av omständigheterna så att de fokuserade på inlärningen och inte modellen. 

6.1.1 Steg 1-4 

Läromedlet Fixa genren (Sahlin 2011) har tjänat som bas för främst steg 1 och 2. Vid 

kursstarten påbörjades det första steget med inhämtandet av kunskap kring dikter, poeter och 

diktanalys. Informationen inhämtades från kapitlet ”Dikter” i Fixa genren (Sahlin 2011), men 

även från Althoff & Nyberg (2010).  

Under det andra steget följde arbetet kapitlet ”Analyser av litteratur, teater, bild och film” 

i Fixa genren (Sahlin 2011). Kapitlet innehåller mönstertexter och behandlar en analys 

                                                           
2 Hur upplever högpresterande gymnasister cirkelmodellen? Behöver cirkelmodellen anpassas för att kunna 

stimulera högpresterande gymnasister? Vilka termer ingår i högpresterande gymnasisters litterära metaspråk? 
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uppbyggnad. Eleverna fick i grupper om 4-5 personer3 också diskutera en matris med typiska 

drag i en litterär analys från Gibbons (2010:246). Matrisen är uppdelad i fem kolumner som var 

och en beskriver typiska textdrag såsom textaktivitet, syftesbeskrivning, struktur, konnektorer 

och övriga språkdetaljer. Därpå fick de muntligt analysera de två mönstertexterna utifrån de 

tillhandahållna dokumenten för att se hur väl texterna passar in i de givna mallarna för litterär 

analys. 

Sedan var det dags för eleverna att skriva en gemensam text på ½-1 sida i sina 

responsgrupper. Dikten eleverna skulle analysera är skriven av Sahlin och återfinns i Fixa 

genren (Sahlin 2011). Det är en haiku som börjar med ordet ”Snörök”, vilket blev det 

tilltalsnamn vi i klassen gav dikten. Som ytterligare stöd och startpunkt fick de utgå från ett 

antal konkreta frågeställningar såsom ”Vilka spår finns av den tid och det samhälle verket 

tillkom i?”, ”Vilka typer av bildspråk finns i dikten? Finns det metaforer, liknelser, besjälning, 

kontraster eller symboler?” och ”Vad säger dikten dig?” från Fixa genren (Sahlin 2011:226-

227). Alla grupper fick en kortare skriftlig respons av mig, läraren, på sina gemensamma 

diktanalyser. 

Till samma pass hade eleverna fått i läxa att ta med sig var sin låttext, vilken de i det fjärde 

steget gjorde en egen diktanalys på. Denna text fick eleverna skriva under tre entimmespass. 

De som inte hann klart fick en vecka på sig att avsluta hemma. 

6.1.2 Självbedömning  

Vartefter eleverna kände sig klara med sina diktanalyser fick de göra en självbedömning av sin 

text utifrån ett formulär (se bilaga 1) inspirerat av Johansson & Sandell Ring (2010), tänkt som 

ett stöd för utveckling av metakognitivt tänkande. Detta moment var också tänkt att hjälpa 

eleverna att mer medvetet, och förhoppningsvis mer insiktsfullt, svara på frågorna i de enkäter 

som jag delvis baserar mina resultat på. 

6.1.3 Enkät cirkelmodellen 

För att ytterligare öka medvetenheten och chansen till eftertänksamma svar visade jag 

cirkelmodellen för eleverna. Även de elever som inte deltog i alla fyra steg fick besvara enkäten 

(bilaga 2), de fick dock ange vilka moment de inte hade deltagit i.  

Frågorna formulerades med stöd av Ejlertsson (1996) för att komma så långt som möjligt 

med undersökningen av hur eleverna upplever cirkelmodellen och om de skulle vilja förändra 

                                                           
3 Dessa s.k. responsgrupper delades eleverna in i redan vid kursstart. 
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den. Enkäten startar med cirkelmodellens andra steg då det första steget, byggande av kunskap, 

inte skiljer sig från tidigare arbetssätt, med insamlande av kunskap från kursstart.  

Enkäten var inte anonym, vilket det givetvis finns både nackdelar och fördelar med. Den 

främsta nackdelen är att det är elevernas egen lärare som genomför och bearbetar enkäten, vilket 

ökar risken att de inte vågar besvara den ärligt, med tanke på det maktförhållande som råder 

lärare-elev emellan. Jag valde att ändå genomföra enkäten icke-anonymt då jag ville ha 

möjlighet att välja ut elever till de individuella samtalen utifrån deras svar och ansåg denna 

fördel väga tyngre. Vid själva genomförandet av enkäten uppmuntrade jag deras ärlighet. 

6.1.4 Samtalen  

De elever som hade svar som jag ville utveckla var de som plockades ut till de individuella 

samtalen. Samtalen tog ca 15 minuter/elev och genomfördes med tre elever. Eleverna fick 

utveckla de enkätsvar som, genom att de avvek från mängden eller hade en potentiell ingång 

till en längre utläggning, hade väckt mitt intresse. Därefter fick de kommentera en anonym 

sammanställning av de förslag på förbättringar som gruppen hade skrivit. De fick också 

kommentera en anonym sammanställning av själva enkäten. 

6.2 DET LITTERÄRA METASPRÅKET 

En av frågeställningarna4 berör specifikt elevernas litterära metaspråk. Det material jag har 

baserat denna undersökning på är i mångt och mycket detsamma som vid cirkelmodellens 

implementering. Elevernas terminologi, eller eventuella brist därav, har bl.a. framkommit i 

”Enkät cirkelmodellen” med hjälp av de frågor som har formulerats för att locka fram detta, 

som t.ex. Känner du att du har lärt dig något under den här processen? Om ja, vad har du lärt 

dig? Om nej, vad tror du är anledningen till att du inte har lärt dig något? Elevernas skriftliga 

litterära analyser har också bidragit till kartläggningen av de termer eleverna faktiskt använder 

sig av. Tanken var alltså att med en undersökning kunna besvara frågor inom två områden. 

6.2.1 Enkät metaspråk 

För att få en än tydligare bild av vilka termer eleverna upplever sig förstå och använda fick de 

besvara ytterligare en enkät (se bilaga 3). Denna bestod av en lista med de litterära begrepp vi 

har arbetat med och berört sedan undersökningen inleddes. Med litterära begrepp menas här 

de begrepp som används specifikt för att samtala kring genren lyrik och/eller genren litterär 

analys. Det finns fler begrepp inom detta ämnesområde än de som tas upp i enkäten, men jag 

                                                           
4 Vilka termer ingår i högpresterande gymnasisters litterära metaspråk? 
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valde att dra gränsen vid de ord som jag vet att eleverna har stött på, d.v.s. de begrepp som 

behandlas eller omnämns i vårt arbetsmaterial, begrepp såsom allitteration, epok, ingress, 

nominalisering, klimax och komposition. 

Eleverna fick kryssa för vilka begrepp de förstår och vilka begrepp de själva använder. 

Tillsammans förtydligade vi att med ”använder” menas mer än en gång. I Ejlertsson (1996) 

uppmärksammades vikten av att förtydliga dylika ord. 

6.3 BEARBETNING 

Efter att ha sammanställt informationen från enkäterna, samtalen och de litterära analyserna har 

jag dragit slutsatser kring elevernas upplevelse av cirkelmodellen, funderat över vilka 

eventuella anpassningar som skulle kunna genomföras, samt kartlagt vilken typ av termer 

eleverna saknar, vilket redovisas i kommande kapitel. 
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7 RESULTAT 

Den här undersökningen lutar sig mot två enkäter, tre efterföljande samtal med elever samt 

granskning av 15 litterära analyser av låttext. I detta kapitel redovisas data från dessa. 

7.1 RESULTAT AV ENKÄTUNDERSÖKNING ENKÄT CIRKELMODELLEN 

Enkäten är uppdelad i olika avdelningar för att förtydliga för eleverna vad frågorna fokuserar 

på. De tre första är indelade efter cirkelmodellens steg 2-4. Totalt besvarade 15 elever enkäten. 

De diagram och exempel på elevsvar som förekommer är tagna direkt från källan. 

7.1.1 Andra steget 

Denna avdelning har två frågor. Den första fokuserar på elevens upplevelse av arbetet med att 

bearbeta en textgenre enligt cirkelmodellen. Av de 15 eleverna var 6 av dem frånvarande och 

deltog därmed inte i detta steg. Av de kvarvarande 9 är det 1 som inte kommer ihåg att hon 

deltog och 1 som inte uppskattade arbetet med att belysa konnektorerna. De övriga 7 är positiva 

och använder ord som ”pedagogiskt”, ”naturligt”, ”förståelse” och ”mall” i sina kommentarer. 

Se figur 5. 

Den andra frågan i figur 5 undersöker elevens upplevelse av att arbeta med mönstertexter. 

Under detta moment var det 3 elever som inte deltog och 2 som inte minns.  Inga elever är 

negativa och 10 är positiva.. I kommentarerna förekommer ord som ”inspiration”, ”struktur”, 

”förebilder” och ”överblick”.  

 

FIGUR 5. DIAGRAM ÖVER SVARSSPRIDNINGEN AV FRÅGORNA TILL CIRKELMODELLENS ANDRA STEG. 

7.1.2 Tredje steget 

Eleverna uppmanas dela med sig av sin upplevelse av att skriva en text i grupp. Av 15 elever 

var 13 närvarande. Av de 2 elever som är negativa, skriver en att det i gruppen blev en ojämn 
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arbetsfördelning, den andra skriver att det inte gav så mycket. De 6 elever som är positiva 

skriver att de tycker om att ”få andra perspektiv” och ”höra andras åsikter”, att de uppskattar 

att ”få en inblick i andras sätt att formulera sig” och ”utveckla sin förståelse för texter”. De 

övriga 5 eleverna är både positiva och negativa. De har liknande argument som de som var 

odelat positiva eller negativa. Se figur 6. 

 

FIGUR 6. DIAGRAM ÖVER SVARSSPRIDNINGEN AV FRÅGAN TILL CIRKELMODELLENS TREDJE STEG. 

7.1.3 Fjärde steget 

Eleverna får besvara frågan om det var någon specifik del av texten som blev lättare att skriva 

efter att de hade följt cirkelmodellens arbetsgång. Alla 15 elever deltog i detta moment. Det är 

5 elever som svarar nej. De 10 som svarar ja får utveckla sina svar. De flesta skriver att hela 

texten blev lättare att skriva. De 3 som preciserar sig nämner avslutningen eller inledningen.  

Se figur 7. 

 

FIGUR 7. DIAGRAM ÖVER SVARSSPRIDNINGEN AV FRÅGAN TILL CIRKELMODELLENS FJÄRDE STEG. 

7.1.4 Cirkelmodellen som helhet 

Denna avdelning innehåller tre frågor, varav två skildras i figur 8 och den tredje i figur 9. Den 

första är en ja/nej-fråga och undersöker om eleverna kände att de fick ett stöd av sina 

klasskamrater. Av 15 elever svarar 10 ja, 3 svarar nej och 2 svarar både ja och nej. 
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Vidare får eleverna svara på om de förstår syftet med cirkelmodellen. Det är 14 elever som 

svarar ja. Nej svarar 1 elev, men skriver också att han förstår syftet men inte vad som gör 

modellen så speciell.  

 

FIGUR 8. DIAGRAM ÖVER SVARSSPRIDNINGEN AV DE TVÅ FÖRSTA FRÅGORNA TILL CIRKELMODELLEN SOM 

HELHET. 

Eleverna får sedan fundera över om de tycker att de har lärt sig något under processen. Samtliga 

elever menar att de har det, även om de inte är odelat positiva. Se figur 9. En av dem uttrycker 

att det är så trots att hon inte har varit med på alla steg. Det de tycker att de har lärt sig är 

”utformningen av en litterär analys” och ”former dikter kan ta”. De kan också se att de har lärt 

sig att ”samarbeta med andra”, ”tolka en förklaring av en litterär analys och sedan skapa en”, 

”studera modelltexter” och ”bygga en diskussion”. Andra elever skriver om vad de uppskattar 

såsom ”utvecklas tillsammans”, ”upplägg och inspiration”, ”skönt att konstruera texten i flera 

steg” och ”bra grund”. 

 

 

FIGUR 9. DIAGRAM ÖVER SVARSSPRIDNINGEN AV DEN SISTA FRÅGAN TILL CIRKELMODELLEN SOM HELHET. 

 

7.1.5 Cirkelmodellen i jämförelse med andra arbetssätt 

Med fem frågor får eleverna fundera på hur de upplever att det är att skriva med cirkelmodellen 

som stöd i jämförelse med det stöd de har fått tidigare. Den första utreder om eleverna upplever 
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att det har blivit lättare att hitta rätt vokabulär och 2 elever svarar att det är så, 6 elever svarar 

att det inte blev någon skillnad och 6 kan inte avgöra det. Det är 1 elev som skriver ett eget 

svar: ”likadant/svårare”. Se figur 10. 

Nästa fråga utreder om eleverna upplever att det har blivit lättare att strukturera sin text. 

Det är 11 som svarar ja, 1 elev svarar att det inte blev någon skillnad, 2 kan inte avgöra och 1 

svarar att det blev ”likadant/svårare”. Se figur 10. 

 

 

FIGUR 10. DIAGRAM ÖVER SVARSSPRIDNINGEN AV DE TVÅ FÖRSTA FRÅGORNA TILL CIRKELMODELLEN I JÄMFÖRELSE 

MED ANDRA ARBETSSÄTT. 

Den tredje frågan skildras i figur 11 och fokuserar på elevernas upplevelse av slutresultatet. Det 

är 1 elev som svarar att den här texten hamnar på en högre nivå än tidigare texter skrivna av 

eleven, 1 som svarar att nivån blev lägre, 6 som svarar att det inte blev någon skillnad och 5 

som inte kan avgöra. Även här är det 1 elev som svarar att det blev ”likadant/högre” och 

ytterligare en har ett eget svar: ”lägre/kan inte avgöra”. 

 

 

FIGUR 11. DIAGRAM ÖVER SVARSSPRIDNINGEN AV DEN TREDJE FRÅGAN TILL CIRKELMODELLEN I JÄMFÖRELSE MED 

ANDRA ARBETSSÄTT. 

Enkätens nästa fråga undersöker elevernas allmänna inställning till cirkelmodellen jämfört med 

andra arbetssätt. Här är det inga elever som är negativt inställda. Det är 11 elever som uttrycker 

sig positivt med kommentarer som ”struktur”, ”inspiration”, ”bra grund”, ”jättebra” och ”passar 

0

5

10

15

Vokabulär Struktur

Jämförelse 1

Lättare Svårare Likadant Kan inte avgöra Annat

0

5

10

Nivå

Jämförelse 2

Högre Lägre Likadant Kan inte avgöra Annat



24 
 

mig”. Endast 1 elev har svårt att ta ställning och 3 elever uttrycker både positiva och negativa 

åsikter såsom ”rätt bra” och ”inte universellt nödvändig”, ”vissa fördelar” och ”har mer att göra 

med hur läraren använder arbetssättet”. Se figur 12. 

 

 

FIGUR 12. DIAGRAM ÖVER SVARSSPRIDNINGEN AV DEN FJÄRDE FRÅGAN TILL CIRKELMODELLEN I JÄMFÖRELSE MED 

ANDRA ARBETSSÄTT. 

Den nästföljande frågan handlar om huruvida eleverna skulle vilja arbeta med cirkelmodellen 

igen. Det är 12 elever som svarar ja. Ingen elev svarar nej. Både ja och nej ringas in av 1 elev 

och 2 elever skriver egna svar: ”visst” och ”kanske”. Dessa 3 har kategoriserats som ”annat”. 

Frågan efter är också utformad som en ”ja eller nej”-fråga med 12 elever som svarar att de 

kan tänka sig att arbeta med cirkelmodellen i andra ämnen än svenska. Inte heller på denna 

fråga är det någon elev som svarar nej, och både ja och nej ringas in av 1 elev och 2 elever 

skriver egna svar: ”visst” och ”kanske”. Även dessa 3 har kategoriserats som ”annat”. Båda 

frågorna skildras i figur 13. 

 

 

FIGUR 13. DIAGRAM ÖVER SVARSSPRIDNINGEN AV DEN FEMTE OCH SJÄTTE FRÅGAN TILL CIRKELMODELLEN I 

JÄMFÖRELSE MED ANDRA ARBETSSÄTT. 

 

Eleverna uppmanas i den näst sista frågan att komma med förslag på förbättringar av 

cirkelmodellen. Nedan följer en lista på de förslag som kom in:  
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 Högläsning av alla dokument 

 Arbeta mer med konnektorerna 

 Mer muntlig genomgång av vad som gjorde analyserna bra/dåliga 

 Mer konstruktiv kritik - ingen vill spela lärare 

 Mer genomgång av delar och fler modelltexter 

 Mer respons från läraren 

 Vara medveten om modellen tidigare i processen 

 Jobba mer med modelltexterna 

 Förtydliga syftet med kunskapsinhämtning 

 Skriva mindre i grupp 

 Inleda med eget skapande och sedan beskåda förändringen 

 

Under punkten Övrigt är det 3 elever som har uttryckt sig. Det är 2 elever som skriver att de 

inte har deltagit i alla steg och 1 elev som skriver att den tycker att modellen är bra men att ”det 

är personligt om den hjälper”. 

7.2 RESULTAT AV SAMTAL 

Med utgångspunkt i elevernas svar i Enkät cirkelmodell valdes tre elever ut för individuella 

samtal. Dessa tre elever hade svar som jag ville att de skulle utveckla för att de hade väckt min 

nyfikenhet. Således såg de tre samtalen lite olika ut beroende på vilka enkätfrågor som berördes. 

Samtalen avslutades med att eleverna dels fick se en sammanställning av gruppens förslag på 

förbättringar av cirkelmodellen (se avsnitt 7.1.5), dels en sammanställning (utan kommentarer) 

av Enkät cirkelmodell med syfte att ge dem en chans att tycka till och komma med 

kommentarer. 

Då varken elevernas ålder eller kön är relevant för resultatet kallas eleverna här för elev A, 

elev B och elev C och benämns med hon.  

7.2.1 Samtal med elev A 

Det första som väckte min nyfikenhet i elev A:s svar var att hon skriver att hon inte kommer 

ihåg att hon hade arbetat med det andra steget av cirkelmodellen (arbeta med kunskap om 

textgenren samt med mönstertexter). Det jag ville veta var om hon kunde berätta hur hon hade 

velat att vi hade arbetat med momentet så att hon hade kommit ihåg det. Hon svarade att hon 
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skulle vilja ägna mer tid åt arbetet med textgenren, t.ex. genom att ha fler helklassgenomgångar, 

men att hon inte skulle vilja förändra något med studerandet av mönstertexter. Anledningen till 

att hon inte mindes något av det var att hon, enligt egen utsago, var väldigt trött den dagen. 

Den andra frågan som jag ville utveckla i samtalet behandlade det fjärde steget (skriva en 

egen text) och undersökte om/hur cirkelmodellen hade underlättat arbetet med att skriva en 

litterär analys. Elev A svarade att cirkelmodellen hade gett henne stöd men att hon ändå 

upplevde att hon inte hade tillräckligt att skriva om, utifrån de krav hon hade på sig. Under vårt 

samtal framkom att det var uppgiften som sådan, ordgränsen på 600-800 ord samt de specifika 

frågeställningarna de skulle utgå från som elev A upplevde ställde de krav hon kände att hon 

hade svårt att uppfylla. Detta ledde till att hon kände sig stressad och därmed blev det ännu 

svårare att skriva texten. Som förändring skulle elev A gärna se en sänkning av ordgränsen samt 

att de inte fick specifika frågeställningar att utgå från. 

Då elev A fick se de förbättringsförslag som gruppen hade kommenterade hon att hon 

skulle vilja arbeta mer med texttypiska konnektorer samt att hon skulle vilja se 3-4 

mönstertexter istället för bara de två som de fick ta del av i det här fallet. Hon uppskattade 

arbetet i responsgrupperna, men föreslog att grupperna skulle kunna få kontrollfrågor av läraren 

för att se till att grupperna verkligen använder de hjälpmedel och stödmaterial som läraren 

förmedlar. 

Elev A hade inga kommentarer på sammanställningen av Enkät cirkelmodellen. 

7.2.2 Samtal med elev B 

Denna elev skrev att hon under arbetet med mönstertexterna skulle vilja ha en muntlig 

genomgång av vad det är som gör en specifik analys bra eller dålig. I samtalet framkom att hon 

vill ha helklassdiskussioner som följs av gruppdiskussioner, vilka kanske också ska följas av 

enskilt arbete med mönstertext. 

Under cirkelmodellens tredje steg då skrivandet av en gemensam text står i fokus menar 

elev B att detta ”ofta slutar med ojämn arbetsfördelning”. Jag undrade då om hon kunde komma 

på något sätt att förändra detta moment så att det inte skulle sluta på samma sätt. Hon svarade 

att hon trodde att det blir så för att det handlar om människors olika personligheter och att man 

kanske skulle kunna komma åt problemet genom att varje grupp jobbar i nära kontakt med 

läraren. Elev B föreslog också att steg 3 skulle kunna tas bort helt och hållet då hon inte trodde 

att så många elever upplevde det som ett stöd och att det är bättre att få mer tid till sitt eget 

projekt. 
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Elev B uttryckte i enkäten att hon upplevde att det möjligtvis hade blivit svårare att hitta 

rätt vokabulär och strukturera sin text efter att ha arbetat med cirkelmodellen. I samtalet 

utvecklade hon sitt svar och förklarade att det berodde på hon hade ägnat mer tid åt detta än 

hon hade gjort tidigare och att hon hela tiden hade det i bakhuvudet när hon skrev sin text. Hon 

upplevde dock inte att det hade haft någon verkan på kvaliteten. 

Ett av förslagen på förbättringar av cirkelmodellen kommer från elev B, nämligen att 

”förtydliga syftet med kunskapsinhämtning”. Hon tycker att det vore en hjälp om arbetet med 

cirkelmodellen blev mer explicit, d.v.s. att läraren inför varje moment beskriver momentet och 

lyfter fram syftet med det. 

Under kommenterandet av sammanställningen med förslag till förbättringar lämnar elev B 

ytterligare ett förslag: att inleda med en egen text – ”att våga vara amatör” – och att plocka in 

cirkelmodellen i efterhand som ett stöd och hjälp till förbättring under bearbetningen av den 

egna texten. 

Då elev B bläddrar igenom enkätsammanställningen noterar hon att klassen överlag har en 

positiv inställning till cirkelmodellen. Hennes teori är att det kommer sig av att då modellen är 

mallbaserad underlättar den strukturerandet av texten för eleverna och gör skrivandet lättare. 

7.2.3 Samtal med elev C 

Elev C skriver under punkten som behandlar cirkelmodellens andra steg att hon uppskattade 

arbetet med bearbeta textgenren till viss del. Det hon inte upplevde som en hjälp var 

belysningen av texttypiska konnektorer. I samtalet ifrågasatte hon vikten av att använda rätt 

konnektorer och förklarade att hon hade svårt att ta till sig konceptet då hon inte brukar arbeta 

med enskilda ord på det sättet. För att få en större förståelse skulle hon gärna se att det pratades 

mer om dem i klassrummet, t.ex. genom att titta på i vilka olika sammanhang de kan användas. 

Jämfört med tidigare arbetssätt betonar elev C i enkäten att även om modellen ”nog inte är 

universellt nödvändig” är den bra när man ska skriva, med undantag av ”större vetenskapliga 

arbeten”. I vårt samtal bad jag elev C att definiera detta. Hon berättade att hon menar att när 

man skriver en text med fokus på formen är det bra att få möjlighet att få skriva en text 

tillsammans, men när innehållet står i fokus, som t.ex. under arbetet med den slutuppsats i 

samhällskunskap de ska skriva, skulle det bara kännas jobbigt för att antalet sidor är så stort. 

Elev C konstaterade därmed att hon bara vill arbeta med cirkelmodellen i ämnet svenska. 

Liksom elev B har denna elev ett förbättringsförslag: ” Jobba mer med modelltexterna”. 

Hon skriver att hon ville mer än att bara läsa igenom texterna och gå vidare. Då det i 

instruktionerna till arbetet med mönstertexterna ingick en diskussion var detta påstående något 
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jag ville att elev C skulle utveckla. I samtalet framkom det att de i elev C:s responsgrupp inte 

hade haft diskussionen p.g.a. att de hade missat instruktionen. Hon föreslog därför att det vore 

bra att antingen ha en sådan diskussion i helklass eller i form av ett frågeformulär som gruppen 

kan fylla i. 

Förslagssammanställningen kommenterar elev C med att hon inte vill ha högläsning av 

dokument då hon skulle bli uttråkad, att hon gillar fler muntliga genomgångar i helklass och att 

hon tycker att det är bra att skriva i grupp. 

Elev C konstaterar att det inte är något som ”chockar” då hon tittar på enkätsamman-

ställningen. 

7.3 RESULTAT AV ENKÄTUNDERSÖKNING ENKÄT METASPRÅK 

I denna enkät fick eleverna förmedla sin upplevelse av vilka begrepp de förstår, respektive 

själva använder, genom att sätta kryss på olika sidor av varje enskild term i en lista. Jag har 

grupperat begreppen efter användningsområde i tre kategorier: begrepp som används för att 

skriva poesi, begrepp som används för att skriva analys och begrepp som används för att 

analysera (se bilaga 4). I de fall ett begrepp har varit möjligt att placera i flera kategorier har 

jag valt att kategorisera enligt det sammanhang som termen har förekommit i min undervisning. 

Under kategorin begrepp som används för att skriva poesi är det i snitt 8,9 av de 17 

deltagande eleverna som anser sig förstå ett visst begrepp och 6,7 elever som själva använder 

något, differensen ligger på 2,2. Under kategorin begrepp som används för att skriva analys 

ligger medelvärdet på 7,5 elever som förstår ett visst begrepp och 3,9 som själva använder 

något. Differensen är därmed 3,6. Under kategorin begrepp som används för att analysera är 

12,3 medelvärdet för förståelse av ett begrepp och 11,5 för användning, differensen är 0,8. Se 

figur 14. 

 

FIGUR 14. ÖVERSIKT ÖVER ELEVERNAS UPPLEVELSE AV BEGREPP DE FÖRSTÅR, RESPEKTIVE ANVÄNDER 
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7.4 RESULTAT AV UNDERSÖKNING AV LITTERÄR ANALYS 

I de 15 deltagande elevernas enskilda litterära analyser av valfri låttext har jag sammanställt 

vilka litterära begrepp som förekommer (bilaga 5), hur många gånger de förekommer samt hur 

många begrepp varje elev använder. Jag har inte tagit hänsyn till de olika former ett ord kan ha. 

De begrepp som förekommer i mer än en text är, i bokstavsordning: bildspråk, budskap, 

första person, ironi, jag-form, jaget, lyrik, metafor, protagonist, strof, symbolisk, tema, 

upphovsman/-makare, verk och vers. De tre begrepp som har påträffas flest gånger med 5 träffar 

vardera är: budskap, jaget samt vers. Vidare har följande begrepp påträffats 4 gånger: metafor, 

symbolisk och tema. Jag-form, strof och upphovsman/-makare har påträffats 3 gånger. Övriga 

begrepp i ovanstående uppräkning har påträffats i 2 texter vardera. Se figur 15. 

 

 

FIGUR 15. ÖVERSIKT ÖVER ANTAL TRÄFFAR AV BEGREPP SOM FÖREKOMMER I MER ÄN EN TEXT. 

 

Användandet av begreppen i elevtexterna har en spridning på 0-10 termer/text. Det är 1 elev 

som använder 0 begrepp medan det är två elever som använder 10 begrepp vardera. Resterande 

elever ligger på en relativt jämn spridning mellan dessa. Medel är 4,3 termer/text. Se figur 16. 

 

 

FIGUR 16. ÖVERSIKT ÖVER DET ANTAL BEGREPP SOM VARJE ELEV HAR ANVÄNT
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8 DISKUSSION AV RESULTAT 

Den här undersökningen har utgått från de tre frågeställningarna:  

- Hur upplever högpresterande gymnasister cirkelmodellen? 

- Behöver cirkelmodellen anpassas för att kunna stimulera högpresterande gymnasister? 

- Vilka termer ingår i högpresterande gymnasisters litterära metaspråk? 

 

I detta kapitel kommer jag, baserat på de resultat som har redovisats, att försöka besvara dessa 

frågor. Då den här undersökningen har haft ett kvalitativt fokus och varit begränsad till en grupp 

om 20 elever under en kort period, varav det vid varje arbetstillfälle dessutom har varit ett antal 

elever frånvarande, bör resultatet inte ses som obestridligt, utan som en indikation. 

Värt att beakta är också det faktum att det är jag som är elevernas lärare, vilket innebär att 

de skulle kunna påverkas av det maktförhållande som vanligtvis råder lärare och elev emellan 

och ger svar som de tror ska tillfredsställa mig. För att minimera denna riskfaktor påtalade jag 

flera gånger att deras svar inte skulle kunna påverka betyg eller min uppfattning om dem. 

8.1 HUR UPPLEVER HÖGPRESTERANDE GYMNASISTER CIRKELMODELLEN?  

I detta avsnitt diskuteras endast elevernas inställning till cirkelmodellen, i avsnitt 8.2 är det 

förändringar utifrån elevernas tankar och förslag som kommer att diskuteras. Den enkät jag 

refererar till är Enkät cirkelmodellen. 

Den första delen av enkäten behandlar cirkelmodellens andra steg. Då 6 av 15 elever var 

frånvarande under arbetet med textgenren är det framförallt arbetet med mönstertexter som är 

intressant att tolka. Av de 12 elever som deltog i detta arbete är det endast 2 som inte har uttryckt 

sig positivt och de minns inte att de har deltagit i arbetet, vilket jag tolkar negativt då en 

undervisning som inte sätter sig inte kan sägas ha fyllt sin funktion. Men 10 av 12 elever 

uttrycker sig positivt och anger att de upplever detta steg som ett reellt stöd i sin skrivprocess.  

Mer spridda är åsikterna kring det tredje steget där 13 elever deltog. Där framkommer det, 

även om det är en övervikt av positiva åsikter som uttrycks, att det är flera elever som samtidigt 

har negativa åsikter. De ser alltså både för- och nackdelar med detta steg. En sammanfattning 

av de positiva synpunkterna är att eleverna värdesätter sina kamraters tankar och feedback. En 

sammanfattning av de negativa synpunkterna är att eleverna inte får ut något av att skriva 



31 
 

tillsammans. Två till synes motstridiga uppgifter, men i elevernas kommentarer framkommer 

det att upplevelsen av detta steg är avhängigt gruppsammansättningen. 

Så många som 10 av 15 elever upplever att cirkelmodellen förenklar det egna skrivandet. 

Ytterst få anger någon specifik del av texten som har förenklats utan menar att texten som helhet 

blivit enklare att skriva tack vara att de har fått bygga upp kunskap om textgenren, se 

mönstertexter och sedan provat på att skriva. De elever som har svarat nej på denna fråga 

ombeds inte att specificera anledningen till det, men det går ändå att se i en del kommentarer 

att det finns de som, oavsett modell, tycker att det är svårt att hitta inspiration och svårt att 

skriva.  

Enkäten visar att de allra flesta förstår syftet med cirkelmodellen och samtliga elever 

upplever att de har lärt sig något under arbetsgången, två faktorer som jag ser som viktiga för 

att motivera användandet av en modell i undervisningen.  

I jämförelse med andra arbetssätt uppdagas att många elever inte upplever någon skillnad 

eller har svårt att avgöra om det blev lättare att hitta rätt vokabulär i arbetet med cirkelmodellen. 

Det visar sig också att de har liknande svårigheter med att bedöma nivån på sina texter. Det kan 

förstås vara så att en enskild implementering inte är tillräckligt för att kunna urskilja några 

skillnader, men en annan teori jag har är att detta har att göra med att de är ovana vid att arbeta 

med sin terminologi, vilket bekräftas i samtalet med elev B som beskriver att hon ägnade mer 

tid än tidigare åt att formulera sig och att hon hela tiden hade det i bakhuvudet. Ytterligare en 

parameter är elevernas brist på erfarenhet att bedöma sig själva. Vanligtvis får de ett betyg eller 

ett omdöme av sin lärare som de sedan kan förhålla sig till. Vid besvarandet av enkäten hade 

eleverna ännu inte fått någon respons av mig. 

Däremot har eleverna inga större problem att avgöra att cirkelmodellen har hjälpt dem att 

strukturera sina texter, men de har också en betydligt större vana att arbeta med analysuppgifter 

i diverse skolsituationer. 

Samtliga elever kan tänka sig att arbeta med cirkelmodellen igen och de kan också se 

många fördelar med den, flera elever uttrycker att den passar dem. Samtliga skulle också kunna 

tänka sig att arbeta med modellen i andra ämnen än svenska. I samtalet med elev C framkom 

det att hon ändå inte kunde tänka sig det, då hon bäst uppskattar modellen när skrivandet går ut 

på att förfina tekniken, d.v.s. skrivandets hantverk med bl.a. språkbearbetning och 

formaliahantering. Detta är tankar som främst gäller momentet att skriva en gemensam text. Jag 

tror att fler elever skulle kunna stämma in den tankegången. Eleverna på den skola 

undersökningen utfördes är ofta stressade och fokuserade på att vinna tid. Elev B indikerar detta 

då hon beskriver att hon tycker att steg 3 skulle kunna strykas helt av just den anledningen. 
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8.2 BEHÖVER CIRKELMODELLEN ANPASSAS FÖR ATT KUNNA STIMULERA HÖGPRESTERANDE 

GYMNASISTER? 

En av enkätfrågorna i Enkät cirkelmodellen ber om förslag till förändringar. Det är endast 5 

elever som svarar att de tycker att cirkelmodellen på något sätt bör förändras, övriga menar 

alltså att den är bra som den är. Det är dock ytterligare ett par elever som kommer med förslag 

under andra enkätavsnitt. Den gemensamma nämnaren i de flesta förslagen är att de efterlyser 

mer och fler – mer respons från läraren, mer tid med de olika momenten, fler genomgångar, fler 

mönstertexter o.s.v.. De två elever som i enkäten skriver att de inte minns att de deltog i arbetet 

med cirkelmodellens andra steg skulle förmodligen minnas mer om implementeringen gavs mer 

utrymme, vilket elev A berör i vårt samtal. 

Ett par elever nämnde att de, oavsett modell, tycker att det är svårt att skriva och hitta 

inspiration. I samtalet med elev A framkom det att krav och stress är bidragande faktorer till 

detta. I det här avseendet borde det vara så att cirkelmodellen ändå underlättar en del eftersom 

den bygger på att ge ett tydligt stöd i varje steg av skrivprocessen. En teori är att de elever som 

blir stressade inte ligger inom det som Vygotskij kallar för den närmaste utvecklingszonen utan 

snarare får för hög kognitiv utmaning eller för låg stöttning och ligger i frustrations-

/ängslanzonen. Om dessa elever skulle få mer tid i arbetet med de fyra stegen skulle de 

möjligtvis också uppleva mindre stress och därmed lättare hitta inspiration att skriva. 

Ytterligare en gemensam nämnare i elevernas förslag är att de snarare vill förändra 

implementeringen av cirkelmodellen, än cirkelmodellen i sig. Endast en elev föreslår en större 

förändring ur det perspektivet och det är elev B som i vårt samtal föreslår att man först ska 

arbeta med eget skrivande för att därefter utveckla texten genom att applicera delar av 

cirkelmodellen på den. Detta är ett intressant förslag att beakta, även om det skulle innebära att 

den trygghet som cirkelmodellen bidrar med går förlorad.  

I denna undersökning valde jag att inte upplysa eleverna om att vi arbetade med 

cirkelmodellen. De elever som har kommenterat detta har dock eftersökt en mer transparent 

undervisning i det avseendet, en undervisning som troligtvis skulle göra eleverna mer medvetna 

om sin process och sin utveckling. 

Det framkommer i resultatet att eleverna inte vill ha mer gruppskrivning, vilket stärker den 

konklusion som drogs i avsnitt 8.1, d.v.s. att eleverna är stressade och vill vinna tid till eget 

skrivande istället för att delta i en gemensam process, men att när fokus ligger på formen vill 

de ha mer stöd. 
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I enkäten framkom också att gruppsammansättningen under steg 3 kunde vara ett hinder i 

processen. Detta är ett vanligt förekommande diskussionsämne inom skolan, både bland lärare 

och bland elever. En ojämn arbetsfördelning är inte önskvärd för någon. Ett sätt att undgå detta 

i arbetet med cirkelmodellen skulle kunna vara att genomföra alla moment i helklass, vilket 

också är vanligt förekommande. Jag valde dock att arbeta i mindre grupper med dessa elever 

då jag ansåg att textgenrens komplexitet talade för det. 

Ett annat sätt att kringgå problemet skulle kunna vara, som elev B föreslog, en tätare 

kontakt med läraren. Huruvida detta är praktiskt genomförbart utan att överbelasta lärarens 

arbetssituation är en fråga som skulle vara intressant att undersöka vidare. 

8.3 VILKA TERMER INGÅR I HÖGPRESTERANDE GYMNASISTERS LITTERÄRA METASPRÅK? 

I de exempel på elevsvar som ”Enkät cirkelmodellen” ger kan vi iaktta att där inte förekommer 

något litterärt metaspråk alls, enligt den kategorisering som denna undersökning har. Det är 

därmed ”Enkät metaspråk” samt den litterära analysen som visar vilka termer som ingår i 

högpresterande gymnasisters litterära metaspråk.  

Enkäten fokuserar på de begrepp som har använts i undervisningen av att skriva och 

analysera poesi. De tre kategorierna begrepp som används för att skriva poesi, begrepp som 

används för att skriva analys och begrepp som används för att analysera ger en vink om vilken 

typ av begrepp som eleverna anser sig förstå och använda.  

De ord som förekommer i kategorin begrepp som används för att analysera är de som 

eleverna tydligt anser sig förstå bättre och använda mer än de andra. Flera av orden markeras 

av nästan samtliga elever. Detta beror troligtvis på att dessa termer även används inom andra 

ämnesområden än litterär analys och ämnet svenska. Eleverna har därmed kommit i kontakt 

med dem fler gånger och i fler olika sammanhang än med de övriga. 

Differensen på 0,8 mellan de ord som eleverna anser sig förstå och anser sig använda är 

också den lägsta av de tre kategorierna. Det verkar som om eleverna anser sig behärska dessa 

ord. 

Den kategori av ord som fick lägst medel är begrepp som används för att skriva analys. 

Där är det också störst differens mellan de ord eleverna anser sig förstå och använda. Det är 

närapå dubbelt så många ord som eleverna anser sig förstå som använda. Resultatet är kanske 

inte så förvånansvärt när man betänker att många begrepp som ingår i den här kategorin är de 

begrepp som genrepedagogiken har medfört i samband med insamlandet av kunskap kring en 

textgenre, i detta fall litterär analys. Eleverna har troligen inte tidigare varit i kontakt med dessa. 
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I den litterära analysen av valfri låttext använde eleverna i snitt 4,3 ord/text, men 

spridningen är stor. De ord som förekommer är inte bara de som denna undervisning har tagit 

upp, utan eleverna har tagit fram termer från tidigare undervisningssituationer. Ett exempel på 

detta är ”protagonist”, vilket eleverna har bekantat sig med tidigare, i bl.a. litteratursamtal. 
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9  SAMMANFATTANDE DISKUSSION 

I den grupp av högpresterande gymnasister jag har genomfört undersökningen kan resultatet 

tolkas som att de har en generellt positiv upplevelse av cirkelmodellen.  

Undersökningen visar att eleverna upplever att det var lättare att strukturera sin text med 

cirkelmodellens stöd, men att de hade svårare att se om det ledde till någon förbättring av 

slutresultatet. Det enskilda steg som fick bäst genomslag är steg 2, och då är det framförallt 

arbetet med mönstertexter som eleverna värdesätter. Det steg som fick sämst genomslag är steg 

3, då tidsbrist och gruppsammansättning kan skapa frustration. Det är också dessa två steg som 

är specifika för cirkelmodellen då eleverna redan tidigare har ägnat sig åt insamlande av 

kunskap och skrivande av egen text. 

Elevernas förslag på förändringar av cirkelmodellen rör till stor del implementeringen. De 

vill att varje steg ska få större utrymme, bearbetas på fler sätt och med fler exempel. Jag tolkar 

detta som att cirkelmodellen inte behöver anpassas för att stimulera högpresterande 

gymnasister, men att varje steg bör få ta sin tid. I sin uppsats rekommenderar Chaisiri (2010) 

att man bör anpassa genrepedagogiken till den grupp elever man undervisar. Ett sätt att göra 

detta kan vara att göra en noggrann avvägning av tiden för de olika stegen. Genom att inte låta 

detta vara definitivt, utan att återkommande reflektera över cirkelmodellens utformning i den 

egna gruppen minskar den risk som Liberg (2009) resonerar kring, d.v.s. att modellen blir 

instrumentaliserad. 

Det resultat som har framkommit i denna undersökning är mycket likt det Yousef (2011) 

kom fram till i sin undersökning, d.v.s. att eleverna har en positiv inställning till cirkelmodellen 

och att de hade velat ha mer repetition. Cirkelmodellen är, med andra ord, en modell som 

stimulerar flera typer av elever, vilket också Karlsson (2010) ser i sin undersökning som 

besvarar frågan ”Vilka är genrepedagogiken till för?”. Även Acevedo (2009-2010) kommer 

fram till detsamma i sin rapport. Trots att den här undersökningen och Yousef (2011) har ett 

elevperspektiv medan Karlsson (2010) och Acevedo (2009-2010) mer fokuserar på elevernas 

faktiska utveckling, blir resultatet av denna fråga ändå detsamma, att genrepedagogiken är bra 

för alla elever. 

Kartläggningen av elevernas metaspråk har visat att det är stor spridning på antalet begrepp 

eleverna använder i sina texter. I den här undersökningen förekommer, i texter på 600-800 ord, 

0-10 begrepp/text. Hansson (2010) ser i sin undersökning att elever kan klara sig utan ett 
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metaspråk genom att bl.a. använda vardagliga ord för att uttrycka det de vill ha sagt, vilket 

också denna undersökning rimligen kan sägas visa.  

Vidare har kartläggningen visat att de begrepp som eleverna anser sig behärska bäst är de 

som används när man ska analysera, sämst anser de sig behärska de begrepp som används när 

man ska skriva en analys. Den visar också att det faktiskt finns en differens mellan de begrepp 

eleverna anser sig förstå och använda.  

 

9.1  FRAMTIDA FORSKNING 

För framtida forskning vore det intressant att följa en grupp under en längre tid för att se om 

elevernas upplevelse av cirkelmodellen står sig. Man skulle också kunna genomföra en uppgift 

före implementeringen av cirkelmodellen och sedan jämföra resultatet med en liknande uppgift 

efter att eleverna har fått arbeta med cirkelmodellen under en längre period. 

Den problematik som finns kring arbeten i grupp med bl.a. ojämn arbetsfördelning skulle 

vara utmanande att ta tag i. Skulle en tätare kontakt med läraren lösa problemet och hur skulle 

en sådan kunna se ut? 

När det kommer till elevernas självbild av metaspråket vore det förstås intressant att 

genomföra någon typ av ordtest för att kunna jämföra elevernas uppfattning av vilka termer de 

förstår och använder, med vilka de förstår och använder i realiteten. 

Den kartläggning av det litterära metaspråket jag har genomfört här skulle förstås behöva 

utvecklas för att kunna bli ett fullständigt underlag för en terminologiordbok, t.ex. skulle en 

framtida forskning kunna utreda vilka enskilda begrepp som verkligen är essentiella och 

oumbärliga.
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11  BILAGOR 

 

BILAGA 1, SJÄLVBEDÖMNINGSFORMULÄR 
 

Egen bedömning av att skriva en litterär analys 

 

 

1. Har jag med alla syften med en litterär analys (sammanfatta, analysera, bedöma)? 

ja  delvis  inte än 

 

 

2. Har jag med alla delar i strukturen av den litterära analysen (ingress/inledning, 
utveckling/fördjupning, sammanfattning/avslutning)? 

ja  delvis  inte än 

 

 

3. Har jag adekvat fakta om verk och upphovsmakare? 

ja  delvis  inte än 

 

 

4. Har jag tydliga perspektiv (t ex berättarperspektiv, bildspråk, teman)? 

ja  delvis  inte än 

 

 

5. Har jag en tydlig slutdiskussion? 

ja  delvis  inte än 

 

 

6. Har jag använt citat och/eller tydligt refererat till den text jag analyserar? 

ja  delvis  inte än 

 

 

7. Gör rubrik, styckeindelning och skiljetecken texten tydligare? 

ja  delvis  inte än 
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8. Har jag språkliga övergångar mellan de olika delarna (ingress/inledning, 
utveckling/fördjupning, sammanfattning/avslutning)? 

ja  delvis  inte än 

 

 

9. Har jag använt flera av de typiska konnektorerna? 

ja  delvis  inte än 

 

 

10. Har jag använt korrekt fackterminologi? 

ja  delvis  inte än 

 

 

11. Har jag genomgående använt rätt tempus (presens)? 

ja  delvis  inte än 

 

 

12. Har jag ett värderande språk? 

ja  delvis  inte än 

 

 

13. Har jag stavat korrekt? 

ja  delvis  

 

 

14. Förstår mottagaren vad jag har skrivit? 

ja  inte än 
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BILAGA 2, ENKÄT CIRKELMODELLEN 
 

Enkät – din upplevelse av cirkelmodellen 

Första steget är insamlandet av information. Det har vi arbetat med på samma sätt 
som tidigare. Vi går därför direkt till: 
 

 

Andra steget – studera texttyper och mönstertexter 

Hur upplevde du att det var att gå igenom en textgenre på det sätt som vi gjorde (Kapitlet i 
Fixa genren samt dokumentet med konnektorer)? Kände du att det stöttade dig/att du fick 
hjälp med ditt eget skrivande? Hur?/Varför inte? 

 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

Hur upplevde du att det var att arbeta med mönstertexter? Kände du att det stöttade 
dig/att du fick hjälp med ditt eget skrivande? Hur?/Varför inte? 

 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

_______________________________________________________________________________ 
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Tredje steget – skriva en text tillsammans 

Hur upplevde du att det var att skriva en text i grupp? Kände du att det stöttade dig/att du 
fick hjälp med ditt eget skrivande? Hur?/Varför inte? 

 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Fjärde steget – skriva en egen text 

Var det någon speciell del (t.ex. inledning,diskussion, avslutning) av din text som kändes 
extra lätt eller svår att skriva efter att ha arbetat med cirkelmodellen?  
 

 

   ja  nej 
Om ja, vilken/vilka? 

 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Cirkelmodellen som helhet 

 

 

 Upplevde du att du fick stöd/ hjälp av dina klasskamrater?  
 

 

ja  nej 
 

 

 Förstår du syftet med cirkelmodellen? Ringa in ditt svar. 
  

ja  nej 



43 
 

Om du svarade nej på ovanstående fråga: vad eller vilken/vilka del/ar är det du inte förstår 
syftet med? 

 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

Känner du att du har lärt dig något under den här processen? Om ja, vad har du lärt dig? Om 
nej, vad tror du är anledningen till att du inte har lärt dig något? 
 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

Jämförelse med andra arbeten 

 

 

 Upplevde du att det blev 

lättare svårare likadant  jag kan inte avgöra 

att hitta rätt vokabulär med det här arbetssättet, i jämförelse med hur du annars 
brukar arbeta?  
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 Upplevde du att det blev 
 

 

lättare svårare likadant  jag kan inte avgöra 

 

 

att strukturera och ordna din text med det här arbetssättet, i jämförelse med hur du 
annars brukar arbeta? 

 
 Upplever du att din diktanalys ligger på en  

högre lägre likadan jag kan inte avgöra 

nivå än andra texter du har skrivit med andra arbetssätt? 

 
 

 

 Vad tycker du om cirkelmodellen jämfört med andra arbetssätt? 
 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 Skulle du vilja arbeta med cirkelmodellen igen?  

ja  nej 
 

 

 Skulle du kunna tänka dig att arbeta med cirkelmodellen i andra ämnen än svenska? 

ja  nej 
 

 

 Finns det något som skulle kunna förändras med cirkelmodellen för att ge dig bättre 
stöd/mer hjälp?  

ja  nej 
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Om ja, vad? 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

Här nedan kan du skriva om du har tänkt på något angående cirkelmodellen som du inte har fått 
utrymme att uttrycka tidigare i enkäten. 
 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Tack för att du tog dig tid och besvarade de här frågorna! 
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BILAGA 3, ENKÄT METASPRÅK 
 

Terminologi 
 

 

Nedanstående ord har vi använt oss av i arbetet med den litterära analysen. Vilka förstår 
du och vilka använder du själv (muntligt och/eller skriftligt)? 
 

 

Sätt ett kryss till höger om ordet om du förstår det. Sätt ett kryss till vänster om ordet om 
du använder det. 
 

 

 

aktivitetsverb metafor 

allitteration nominalgrupp 

anafor nominalisering 

assonans onomatopoetisk 

bedöma orientering 

besjälning orsak och verkan 

bildspråk personifiaktion 

budskap radbyte 

bunden vers referat 

citat reorientering 

epifor rimflätning 

epok rytm 

filosofiska/politiska/religiösa strömningar sammanfatta 

fri vers sinnesanalogi 

fördjupning slutdiskussion 

förveckling sonett 

genre språkliga övergångar 

haiku strof 

handlingsverb synonym 

ingress tanka 

introduktion tankeverb 

klang tempus 

kliché tidsreferens 

klimax upphovsmakare 

komposition upphovsman 

konnektorer upplösning 

kronologisk verk 

känsloverb versfot 

landskap versmått 

liknelse versrad 
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BILAGA 4, GRUPPERING AV BEGREPP I ENKÄT METASPRÅK 
 

Skriva poesi  Skriva analys  Analysera 
allitteration  aktivitetsverb  bedöma 

anafor  handlingsverb  bildspråk 

assonans  konnektorer  budskap 

besjälning  känsloverb  citat 

bunden vers  nominalgrupp  epok 

epifor  nominalisering  filosofiska/politiska/religiösa strömningar 

fri vers  referat  fördjupning 

haiku  språkliga övergångar  förveckling 

klang  tankeverb  genre 

liknelse  tempus  ingress 

metafor  tidsreferens  introduktion 

onomatopoetisk    kliché 

personifikation    klimax 

radbyte    komposition 

rimflätning    kronologisk 

rytm    landskap 

sinnesanalogi    orientering 

sonett    orsak och verkan 

strof    reorientering 

synonym    sammanfatta 

tanka    slutdiskussion 

versfot    upphovsmakare 

versmått    upphovsman 

versrad    upplösning 

    verk 
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BILAGA 5, LITTERÄRT METASPRÅK I ELEVERNAS LITTERÄRA ANALYSER 
 

avslutning 1 

berättarperspektivet 1 

bildspråk 2 

budskap 5 

direkt tilltal 1 

epos 1 

första person 2 

ironi 2 

jag-form 3 

jaget 5 

klang 1 

lyrik 2 

metafor 4 

plattityd 1 

poesistycke 1 

protagonist 2 

referenser till 1 

romantiserade bilden 1 

rytm 1 

satirisk 1 

språkbruk 1 

stilbrott 1 

strof 3 

syftet 1 

symbolisk 4 

tema 4 

tolkning 1 

upphovman/makare 3 

verk 2 

vers 5 

versmått 1 

 

 

 


