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Sammanfattning 

 

På senare år har andelen elever med svenska som andraspråk ökat på många skolor vil-

ket innebär att pedagoger måste hitta nya pedagogiska verktyg för att undervisningen 

ska bli så effektiv som möjligt. Som lärare är det en nödvändighet att känna till hur man 

på bästa sätt kan arbeta med andraspråkselever. 

 

Syftet med uppsatsen har varit att ta reda på om kvaliteten på novellerna skrivna av ele-

ver i årskurs 8 förbättrats efter att ha arbetat utifrån den mer genomtänkta och strukture-

rade arbetsmetoden cirkelmodellen, än när eleverna arbetat på ett mer traditionellt och 

självständigt sätt.I uppsatsen används en kvalitativ metod där två noveller bedöms och 

jämförs med varandra. Eleverna som deltog i studien går alla i årskurs 8 och har svenska 

som andraspråk. 

 

Att arbeta enligt cirkelmodellen gav en högre kvalité på elevernas noveller. Eleverna 

visade större säkerhet när det gällde genren. För att cirkelmodellen ska bli ett så effek-

tivt pedagogiskt verktyg som möjligt krävs det att det finns tid och förutsättningar för 

att arbeta länge och ingående med texter. Ofta bygger skolans schema på relativt korta 

lektionspass vilket inte gynnar det här sättet att arbeta. 

 

Nyckelord: svenska som andraspråk, språkutvecklande arbetssätt, cirkelmodellen. 
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1. Inledning 

 

Elevunderlaget på Sörbyskolan har till stor del förändrats de senaste åren. Dels har 

många av de högpresterande eleverna sökt sig till friskolor och dels har många elever 

med annat modersmål än svenska börjat på skolan. Vissa av dessa elever har inte någon 

skolbakgrund. Detta har fått till konsekvens att skolans betygsstatistik har försämrats 

och många av eleverna går ut grundskolan med ofullständiga betyg och i många fall 

saknar de behörighet till gymnasiet.  

 

Att misslyckas i skolan kan vara förödande för både den enskilde individen och för 

samhället. Med anledning av det förändrande elevunderlaget krävs att pedagogik och 

metoder för inlärning utvecklas, att lärarna söker efter bättre arbetsmetoder men även ett 

förändrat förhållningssätt till undervisningen. För många av eleverna är språket nyckeln 

till skolframgång. 

 

I min uppsats kommer jag att jämföra resultaten av två olika arbetssätt kring ett speci-

fikt arbetsområde i svenska, novellskrivande. Det första arbetssättet innebär att jag som 

pedagog låter eleverna skriva på ett mer fritt sätt och där jag på ett traditionellt vis läser 

elevernas texter och ger viss respons på innehåll och skrivregler. Genom det andra ar-

betssättet kommer jag att använda genrepedagogikens cirkelmodell och på ett mer ingå-

ende och fördjupande sätt låta eleverna närma sig novellgenren.  

 

Jag kommer att välja ut tre elever ur årskurs 8. Alla eleverna har ett annat modersmål än 

svenska och de läser svenska som andraspråk. Jag kommer sedan att jämföra novellerna 

och se om de båda arbetssätten visar sig ge olika resultat. Med svenska som andraspråk 

menas de elever som har ett annat modersmål än svenska och därmed läser ämnet 

svenska som andraspråk i skolan (Gibbons, 2009, s.33). 

 

Syftet med uppsatsen är att jag som pedagog ska få en tydligare bild av vilken typ av 

undervisning som är mest gynnsam när det handlar om andraspråksinlärning. Jag vill 

helt enkelt hitta bättre verktyg för att arbeta mer effektivt med mina elever.  
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2. Forskningsöversikt 

 

I den svenska skolan har 18 % av eleverna utländsk bakgrund. Med utländsk menas att 

eleven själv är född utomlands eller att båda föräldrarna är födda i ett annat land. I vissa 

områden i Sverige kan andelen elever med utländsk bakgrund vara mellan 70-100 %. 

Bland dessa elever talas upp emot 140 olika modersmål (Hajer & Meestringa, 2010, s. 

9). Situationen i Sverige är på inget sätt unik. Maaike Hajer (2003) ger exempel på sko-

lor i Holland där upp emot 90-95 % av eleverna är invandrarelever och de flerspråkiga 

eleverna har generellt sett större svårigheter att klara av ämnesundervisningen.  

 

Det är många faktorer som spelar in i för att en elev ska lyckas med skolan. Föräldrar-

nas inställning till studier och utbildning har stor betydelse för hur resultaten i skolan 

ser ut. Bristande språkkunskaper är naturligtvis en stor bidragande orsak till att en elev 

inte lyckas nå målen i skolan. Här står skolan inför en stor utmaning, att hitta effektiva 

arbetsmetoder och undervisningsformer för kunskapsinhämtning på ett andraspråk.  

 

Med andraspråksinlärning menar man inlärning av ett andraspråk och inlärningen sker i 

landet där språket talas (Hyltenstam & Lindberg, 2004, s. 28). År 1995 blev svenska 

som andraspråk ett eget ämne, likvärdigt svenska, och har egna kursplaner inom alla 

skolformer (Nauclér, 2003). 

 

 

2.1 Samtalsrelaterat språk och kunskapsrelaterat språk 

 

Jim Cummins (2001) är en av många forskare som har forskat på de olika kompetenser 

som krävs för att behärska ett språk på olika nivåer. Med samtalsrelaterad språkbe-

härskning menar Cummins den kompetens som krävs för att klara av det vardagliga 

språket, det språk som används på fritiden i direkta samtal och konversationer med 

människor i ens omgivning. Det är det språk som används vid muntlig kommunikation, 

exempelvis hälsings- och avskedsfraser, när vi ber om och tar emot hjälp eller informa-

tion, samt när man uttrycker och beskriver känslor.  

 

Denna kompetens skiljer sig alltså från den s.k. kunskapsrelaterade språkbehärskningen 

som är den skolrelaterade, det språk som används i skolan, i läroböcker och det språk 

som krävs för att kunna utveckla de förmågor som behövs i respektive ämne. Förmågor 

som till exempel att kunna beskriva, informera, förklara, jämföra, debattera och utvärde-
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ra. Den språkbehärskning som krävs för att språket ska fungera som ett verktyg för lä-

rande. Enligt Cummins tar det fem till sju år att utveckla det kunskapsrelaterade språket 

och ett till två år för att behärska det samtalsrelaterade språket. Man talar om att det 

uppstår en klyfta mellan skol- och vardagsspråk. Om eleverna ska kunna tillgodogöra 

sig ämnesundervisningen och utvecklas kognitivt, behöver de bli medvetna om hur det 

kunskapsrelaterade språket är konstruerat och undervisas i dess strukturer.  

 

En betydande skillnad mellan det kunskapsrelaterade språket och det sam-

tals/vardagsrelaterade språket är två grammatiska metaforer som kallas nominaliseringar 

och nominalgrupper. Med nominalisering menas att verb, adjektiv eller andra ord om-

bildas till ett substantiv vilket innebär att författaren kan strukturera informationen för 

att uttrycka abstrakta begrepp. Detta blir allt viktigare i högre årskurser och ger texten 

en möjlighet att fånga generella begrepp vi vill tala om, snarare än människorna och 

processerna i samband med en viss händelse.  

 

Nominaliseringar förekommer främst i skoltexter och i mer formella sammanhang än i 

mer skönlitterära texter och framför allt är den här typen av språk något som förekom-

mer i skriftspråk mer än i talspråk. Nominalgrupper eller nominalfraser, som det också 

kallas, är ett sätt som man i skolspråket använder sig av för att packa ihop information i 

ett specifikt ämne. Nominalgrupperna kan vara olika långa, de bidrar till att en text får 

en viss täthet och på det viset ger mer information till läsaren. Det är först i 12 – 13 års 

ålder som elever börjar använda nominaliseringar och detta gäller då elever som behärs-

kar sitt modersmål. Ju mer eleverna läser lärobokstexter och andra texter där den här 

typen av språk används desto säkrare blir de på att själva använda det. För andraspråk-

selever innebär det naturligtvis en ännu större utmaning då de inte har samma erfarenhet 

av dessa typer av text (Gibbons, 2009, s. 89).  

 

Exempel på andra språkliga drag inom det kunskapsrelaterade språket är logiska sam-

band, som uttrycks med konjunktioner och det är ord som inte används särskilt mycket i 

talat språk, ord som emellertid, dock på grund av, till följd av o.s.v. Lexikal täthet, d.v.s. 

andelen betydelsebärande ord, substantiv och verb är större i en ämnestext än i en annan 

typ av text. Detta ger ämnestexterna en tätare struktur. Ju lägre lexikal täthet en text har 

desto mer tal-liknande blir den (Schleppegrell, 2004).  

 

2.2 Cummins fyrfältsmodell 
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Cummins har utvecklat en modell (Axelsson, Rosander & Sellgren, 2000, s. 209) som 

visar på sambandet mellan den kognitiva nivån och undervisningens kontextberoende, 

alltså elevens behov av att sätta in ämnet i ett sammanhang eller en situation.  Med kog-

nitiv nivå menas hur stor tankemässig insats som behövs för att eleven ska förstå eller 

genomföra en uppgift. Med kontextuell undervisning menar man laborativa och interak-

tiva arbetssätt, bilder, grupparbeten, samtal och koppling till elevens tidigare kunska-

per/erfarenheter, att sätta in det som undervisningen handlar om i ett meningsfullt sam-

manhang. Det kan också handla om att ge stödjande ledtrådar som t.ex. kroppsspråk, 

bilder eller konkreta föremål.  

 

Dessa två parametrar har betydelse för elevens språk- och kunskapsutveckling. Cum-

mins modell (figur 1) visar att ju högre kognitiv svårighetsgrad som undervisningen har 

desto mer kontextuelltberoende bör undervisningen vara för att elever ska kunna tillgo-

dogöra sig kunskap och utvecklas. ”Just förmågan med mer och mer komplexa uppgif-

ter tycks öka den inre motivationen som är själva drivkraften till förhöjd inlärningska-

pacitet” (Hyltenstam & Lindberg, 2004, s. 546). 

  

Hög kognitiv svårighetsgrad 

 

 

Kontextbunden    Kontextreducerad 

 

 

Låg kognitiv svårighetsgrad 

 

Figur 1: Cummins fyrfältsmodell ritad utifrån Cummins (2001) 

 

 

Eftersom elever tillbringar sin mesta tid i skolan med att lära in ett ämnesinnehåll bör 

inte andraspråkundervisningen vara en eller ett fåtal lärares uppgift på en skola. Istället 

bör alla undervisande lärare ha ett språkmedvetet perspektiv när de undervisar i sina 

ämnen. Samspel mellan olika ämnen ger goda förutsättningar för en positiv språk- och 

kunskapsutveckling framförallt samarbete mellan ämnes- och språklärare, både mo-

dersmålslärare och svenska och svenska 2-lärare. Här är det viktigt med en skolledning 

som styr upp en gemensam språkpedagogik och ser till att det arbetas fram en uttalad 
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språkpolicy på skolan. Det är också skolledningens ansvar att upprätta kontaktytor där 

lärare kan mötas och samarbeta på ett språkutvecklande arbetssätt kring ämnesundervis-

ning. Detta kan åstadkommas genom att avsätta tid för planering och samarbete.  

 

Hajer (2003) skriver att det är vanligt att lärare ofta förenklar innehållet i sin undervis-

ning eller i de texter som eleverna möter vilket kan innebära att man tappar en hel del av 

stoffet i ämnet och att man sänker kraven och låter eleverna slippa undan vissa delar. 

Detta innebär en begränsning för eleven. Lärare bör istället arbeta språkutvecklande och 

kombinera många typer av undervisningsmaterial och undervisningssätt med den ordi-

narie lärobokstexten. Då får andraspråkselever möjlighet att höja sin prestation på sikt. 

Hajer (2003) beskriver situationer där läraren förmedlar och eleverna tar emot kunskap 

utan att de själva aktivt deltar i processen. Undervisningen förenklas och förkortas och 

innehållet blir mer likt lösryckta fakta än djupare förståelse. I sådana här fall ser man 

ofta elever som lär sig läroboksformuleringar utantill utan att egentligen ha förstått in-

nebörden. För att kunskap och inlärning ska uppstå krävs ett aktivt deltagande och in-

teraktion eleverna emellan.   

 

    form 

 

 

 

             funktion        betydelse 

 

Figur 2: Triangel form-funktion-betydelse (Hajer 2003) 

 

I triangeln (figur 2) ovan gestaltas tre olika sidor på språk som är starkt knutna till var-

andra. Form som talar om språket ur ett grammatiskt perspektiv, funktion där språket 

används till ett direkt ändamål och betydelse som tar upp språkets innebörd eller me-

ning. Betydelsen är en viktig del i den språkutvecklande undervisningen. 
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2.3 En inkluderande undervisning 

 

Även de förväntningar och värderingar som den enskilde läraren har i sitt möte med 

eleven påverkar huruvida den stärker eller försvagar elevernas självbild och identitet. 

Cummins (Axelsson, Rosander & Sellgren, 2005) sammanfattar i fyra viktiga aspekter i 

undervisningen, i vilken utsträckning;  

 

 elevernas språkliga och kulturella bakgrund bekräftas, uppmuntras och synlig-

görs.  

 skolan samarbetar med närsamhället och använder sig av den kunskap som finns 

där.  

 skolan uppmuntrar aktiv språkanvändning i syfte att generera egen kunskap, 

skapa litteratur och konst, reagera på det samhällsliv som barnen/ungdomarna 

lever i och påverkas av.  

 de vuxna som är inblandade i bedömning ser som sin uppgift att se elevernas 

svårigheter som en effekt av samspelet i skolan hellre än att lokalisera ”proble-

met” hos eleven. 

 

Cummins understryker också vikten av att all andraspråksundervisning måste grunda 

sig på forskning och teori, och han har arbetat fram en modell där dessa faktorer integre-

ras i varandra. Han pratar även om hur skolans och samhällets syn och värderingar på 

minoritetsgrupper påverkar elevernas syn på sig själva och sitt lärande. Han menar att 

ett jämställt förhållande mellan de kulturer som finns på en skola och själva skolan bi-

drar till att förstärka elevernas självbild och bättra på förutsättningarna för lärande.  
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2.4 Nya pedagogiska verktyg – språk och ämnesintegrerad undervisning  

 

I en mer traditionell syn på lärande, är det läraren som står i centrum och liksom levere-

rar kunskap till eleverna som på ett passivt sätt fungerar som mottagare av kunskaperna. 

Eleverna är tomma och fylls med kunskap. Det är en syn på lärande som präglat under-

visningen och skolans värld under en lång tid. På senare år har synen på lärande föränd-

rats.  

 

Det handlar inte om individ, mognad och förutbestämda stadier, 

det handlar om interaktioner, aktiviteter och utvecklingszoner. In-

telligens kan aldrig förstås oberoende av kultur (…) Barnet ut-

vecklar kompetens i relation till de utmaningar som finns i den 

värld den lever i. Ett barn som uteslutande lever i en talspråkig 

kultur kommer till exempel inte att utveckla den typ av abstrakt 

tänkande som en skriftspråkig kultur innehåller. Att tala och att 

skriva hänger samman, men de följer olika spår, och innehåller 

olika tankestrukturer, en talspråkig kultur innehåller sina abstrak-

tioner och skriftspråklig sina. (Strandberg, 2006, s. 150) 

 

Lärande sker alltså i interaktion med andra människor och olika förmågor hänger nära 

ihop med varandra.   

 

Under 80-talet ökade antalet elever med engelska som andraspråk vilket gjorde att be-

hovet av att utveckla nya arbetssätt uppstod. Språkutvecklande ämnesundervisning, eller 

content based instruction som det kallas på engelska (CBI), är samlingsnamnet på en 

mängd olika metoder, strategier och förhållningssätt som gynnar kunskapsinhämtning 

och språkutveckling. Det handlar om utveckla ämneskunskaper och språk samtidigt 

genom att aktivt använda språket. Viktiga inslag och arbetssätt är bl.a. följande (Axels-

son, Rosander & Sellgren, 2005, s. 216): 

 

 ”Tematisk- eller ämnesinriktad undervisning 

 Visuella och grafiska presentationer/hjälpmedel för att strukturera upp textinne-

håll, stoff, kunskap, utveckla tankeverksamheter och lära sig se diskursmönster. 

 Lära eleverna att lära sig, Studieteknik. 

 Omfångsrik textläsning; aktiviteter som ger förförståelse, textval utifrån elever-

nas erfarenheter och kunskaper. 

 Fokus på det kunskapsrelaterade språket i ämnesundervisningen. 
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 Integrering av språkundervisning och ämnesundervisning med stort språkligt fo-

kus så att ämnesstoffet görs tillgängligt samtidigt som de lär sig språket. 

 Interaktiva arbetssätt, samarbetsinriktade arbetssätt i smågrupper(…), där den 

enskilde eleven har möjligheter till aktiv språkanvändning i samarbete med 

andra kring ämnesinnehåll och språklig form. 

 Genreundervisning för att lära sig hur innehållet bärs upp av språklig form och 

att språkliga val görs utifrån syftet med texten, få förståelse för språkets sociala 

funktion. 

 Bedömning av elevernas kunskaper via portfolio, ej standardiserade test, följa 

och bedöma elevernas språkutveckling utifrån det språk de använder i det löpan-

de skolarbetet.” 

 

Språklärare och ämneslärare måste kommunicera och samarbeta kring undervisningen. 

Att använda sig av grafiska presentationer och visuella hjälpmedel kan vara gynnsamt 

för inläraren men det är ingen garanti för att inlärningen underlättas. Tang (1997, 2001) 

har i studier kommit fram till att många elever har svårigheter med att läsa av bilder och 

figurer. I många fall antogs det av eleverna att bilderna enbart var enkel dekoration och 

inte till för att mer förklara ämnet. Som pedagog bör man vara uppmärksam på att ele-

verna kan hantera detta och de bör naturligtvis få hjälp med tolka och förstå bilderna.  

 

Luke och Freebody (Luke & Freebody, 1999) beskriver hur en läsare har olika roller i 

förhållande till texten och därmed måste behärska olika förmågor. Som läsare är du 

kodknäckare, d.v.s. man måste först och främst behärska tekniken, förstå bokstävernas 

funktion och hur ord bildar meningar. Därefter ska man kunna ta till sig innehållet i tex-

ten, kunna använda den i samtal med andra och till sist även kunna förhålla sig kritiskt 

till texten. Många forskare menar att det är viktigt att eleverna utvecklar en kritisk litte-

racitet, ett reflekterande och kritiskt förhållningssätt till texter. Det innebär att man kan 

”läsa mellan raderna” och förstå hur makt kan användas i reklam t.ex (Axelsson, Ro-

sander & Sellgren, 2005, s. 226). 

 

Textinterna och textexterna faktorer har stor betydelse när en elev ska läsa en text. Med 

textinterna faktorer menar man det som handlar om texten i sig, t.ex. genre, vokabulär 

och den språkliga uppbyggnaden. De textexterna faktorerna handlar om allt som ligger 

utanför texten men som påverkar läsarens intresse och förmåga ett ta till sig texten (Li-

berg, 2000). Olika texttyper påverkar alltså andraspråkselever. Liberg har undersökt 
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vilken typ av text läroböckerna består av och kommit fram till att de ser väldigt olika ut. 

Den ena typen av text är den informativa lärobokstexten som är abstrakt och informa-

tionsrik, och innehåller långa och komplexa meningar och förutsätter att läsaren har 

stora förkunskaper. Den andra typen kallar Liberg för litterär, den består av enklare 

språkliga konstruktioner, händelseförloppet är mer kronologiskt uppbyggd. Texten in-

nehåller levande personer som gör att läsaren lättare kan identifiera sig. Reichenberg 

(2000) har i en studie visat hur språkliga variabler påverkar läsförståelsen hos läsaren.  

 

 

2.5 Genrepedagogik 

 

Det var i slutet av 1980-talet som forskare i Australien genomförde två forskningspro-

jekt med syfte att utveckla undervisningen i läsning och skrivning. Ur dessa forsknings-

projekt växte den s.k. genreskolan fram.  

 

Begreppet genre används på många sätt inom olika vetenskapliga områden som t.ex. 

film, konst, musik och litteratur. Inom språkvetenskap handlar begreppet om olika typer 

av text. Inom den australiensiska genreskolan talar man om genre utifrån vilken funk-

tion en text har (Johansson & Sandell-Ring, 2010, s. 22). Forskningen stödde sig på 

Hallidays språkteorier kring språkets sociala funktion, Vygotskijs syn på lärande och 

Martins cykel, eller pedagogiska modell, för undervisning och lärande (Johansson & 

Sandell-Ring, 2010, s. 30).  

 

I de australiensiska forskningsprojekten menade man att den traditionella undervisning-

en inte gynnade elevernas kunskapsutveckling inom SO- och NO-ämnena, och att ele-

verna behöver specifik kunskap i hur läroböckernas texter är konstruerade när det gäller 

både grammatik, ordförråd och den övergripande strukturen (Hyltenstam & Lindberg, 

2004, s. 583). ”Genom att olika genrer har identifierbara språkliga strukturer och språk-

liga kännetecken kan skolan hjälpa eleverna att upptäcka detta och även ge verktyg för 

att tränga in i texters språk och innehåll” (Axelsson, Rosander & Sellgren, 2005, s. 231).  

 

Man menar inom genrepedagogiken att medveten kunskap om hur språket fungerar i 

olika sammanhang gör det lättare för eleverna att lära sig språket och att lära på språket.  

Med genre menas alltså en viss typ av text som har en gemensam struktur, har specifika 

språkliga drag, ett tydligt syfte och känns igen av dem som delar samma kultur (Axels-
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son, Rosander & Sellgren, 2005, s. 232). Genrer är beroende av sociala förändringar och 

är därmed är även genren föränderlig. De vanligaste genrerna i skolan är: 

  

1. personliga genrer; Återgivande och Narrativ/Berättande  

2. faktagenrer; Instruerande och Beskrivande  

3. analytiska genrer; Redogörande, Förklarande och Utredande/Argumenterande    

 

Eftersom att det tar alldeles för lång tid för andraspråkselever att lära sig hur dessa tex-

ter är uppbyggda behöver de alltså särskild undervisning i hur de är konstruerade (Ax-

elsson, Rosander & Sellgren, 2005, s.264). 

 

 

2.6 Systemisk-Funktionell Lingvistik (SFL)  

 

Att arbeta utifrån en funktionell språksyn innebär att man inriktar sig på vad eleverna 

ska använda språket till (Axelsson, Rosander & Sellgren, 2005), och att eleven får 

språkundervisning och utvecklar sitt andraspråk i samband med en fortsatt kunskapsut-

veckling i ämnesundervisningen.  

 

Språket består av tal- och skriftspråk, och för att kunna utveckla skolspråket måste vi 

förstå skillnaderna mellan dem. Enligt forskaren Halliday (1985) är språket alltid bundet 

till den kontext som språket har skapats i. Språket bildas utifrån ett specifikt syfte som 

skapats ur ett specifikt behov. På det viset kan man säga att språket är förutsägbart, att 

man på ett omedvetet plan vet vad andra människor ska säga. Halliday menar att skriven 

text inom olika ämnesområden har vuxit fram i sociala processer och att man lär sig 

tänka nytt när man lär sig att använda språket på nya sätt.  

 

Halliday (1985) ser två olika typer av kontext, en situationell kontext och en kulturell 

kontext. Med den kulturella kontexten menar man att människor ur samma grupp är 

överens om hur vissa texter ska se ut. Den situationella kontexten är mer beroende av 

ämnet, relationen de inblandade har till varandra och på vilket sätt språket används. Hal-

liday förtydligar detta genom att tala om field som syftar på det som händer, vad texten 

handlar om. Tenor visar på relationen mellan dem som tar del av texten, vilken status de 

har. Mode visar på vilket kommunikationsmedel som används, tal eller skrift. Utifrån 

dessa variabler menar Halliday att skapar vi språket och de tre variablerna utgör språ-

kets s.k. register.  



 

14 
 

 

När barn lär sig sitt första språk är förmågan att hantera språkets register en utveck-

lingsprocess. Utifrån denna teori, systemisk funktionell teori, Vygotskys teori om läran-

de och den s.k. cirkelmodellen utvecklades den s.k. genreskolan fram i Australien.  

 

 

2.7 Vygotskijs kunskapssyn 

 

Genrepedagogikens tankar vilar på Vygotskijs teori om lärande. Lev Vygotskij var psy-

kolog och levde i början av 1900-talet i Ryssland. Sociokulturell teori handlar om att 

människan utvecklas i samspel med andra. Människans utveckling är ett resultat av 

hennes sociala, historiska och kulturella erfarenheter. 

 

 Den sociokulturella teorin ser mänsklig utveckling som en i sig 

social företeelse, inte individualistisk. En individs utveckling är 

således i hög grad en produkt av undervisningen, inte en förutsätt-

ning för den, och den ses som resultatet av individens sociala, hi-

storiska och kulturella erfarenheter (Gibbons, 2006, s. 26).  

 

Vygotskij (1978) talar om zonen för närmaste utveckling och menar avståndet mellan 

nivån där man som individ kan agera på egen hand och den nivå där man behöver väg-

ledning. Inom den zonen, där inget blir för lätt eller för svårt kan kunskapsutveckling 

ske med adekvat stöttning. I praktiken sker kognitiv utveckling genom elevernas samar-

bete och i situationer med höga krav och mycket stöd. Vygotskij talar också om interak-

tionens betydelse vid inlärning, han ser dialogen som en möjlighet till tänkande och 

därmed till inlärning. Han menar att elever bör stimuleras till att tänka högt och att utby-

ta idéer och tankar med varandra 

 

 

2.8 Martins cirkelmodell 

 

Genreundervisningens idé och arbetsverktyg presenteras ofta i form av en cirkelmodell 

(figur 3) där eleven närmar sig en specifik genre eller ett ämne utifrån tre eller (Axels-

son, Rosander & Sellgren, 2005, s. 239) fyra faser. Först och främst handlar det om att 

skaffa sig förebilder, sedan skapa en gemensam text tillsammans i gruppen därefter 

skriva en text på egen hand och slutligen bygga upp kunskap om ämnet. Modellen kan 

användas flexibelt utifrån den fas som eleverna har störst behov av. 
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Figur 3: Fritt efter Hyltenstam & Lindberg, 2004, s. 585. 

 

Fas 1 - Den första fasen går ut på att bygga upp så mycket kunskap som möjligt kring 

ett ämne och att skapa textförebilder. Tyngdpunkten ligger på innehållet. När valet av 

vilken typ av text som ska produceras och beskrivas närmare riktas fokus in mot vad 

som kännetecknar just den här typen av text. Läraren bör utgå ifrån elevernas förförstå-

else. Man diskuterar kontexten, var brukar den här typen av text finnas. Den sociala 

funktionen, vilket syfte har texten. Man läser alltså texten gemensamt och diskuterar 

den med vissa frågor som underlag.  

 

 Var brukar man möta den här typen av text? Vem brukar skriva sådana texter? 

Vilka brukar läsa dessa texter?  

 Vad vill texten säga? Vad gör den för jobb eller vad har den funktion eller syfte?  

 Vilken typ av kunskap ger texten?  

 Med vilka ord eller strukturer talar texten? Är texten skriven i nutid eller dåtid? 

Vilka ord används för att binda ihop meningarna? Ge exempel.  

 

Sedan diskuteras även informationen mer ur ett övergripande perspektiv, den schema-

tiska strukturen i genren, vilka typiska språkliga drag har den. Här kan eleverna arbeta 

parvis eller i smågrupper och göra en lista på den kunskap som texten ger. Eleverna ska 

sedan titta på de grammatiska och lexikala dragen i texten. T.ex. se efter vilket eller 

Fas 4: Att 
utveckla 

kunskap om 
genrefältet 

Fas 1: Att 
skapa 

textförebilder 

Fas 2: Att 
skapa en 

gemensam 
klasstext 

Fas 3: Att 
självständigt 

skriva en 
elevtext 
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vilka tempus som används i texten, vilka verb som används och vilka andra ordklasser 

som förekommer i texten. På de viset integreras även grammatikundervisningen på ett 

mer naturligt sätt och eleverna får ett s.k. metaspråk, alltså ett språk att använda när man 

talar om språket i texten. 

 

Fas 2 – I fas två skapar eleverna en text tillsammans och hjälps åt att formulera mening-

ar. När man skriver den gemensamma texten är både process och produkt viktiga, man 

diskuterar struktur och ordval och ordföljd. Läraren följer arbetet, stöttar och vägleder 

och hjälper till med att omformulera elevernas talspråk till skriftspråk. Texten skrivs på 

dator och kopieras till eleverna. 

 

Fas 3 – I den tredje fasen ska eleverna skriva en självständig text. Här ska eleven på 

egen hand skriva en text utifrån den kunskap den har fått tack vare det tidigare arbetet i 

fas 1 och 2. De kan senare ge respons på varandras texter. 

 

Fas 4 – I fas fyra är syftet att eleverna ska utveckla nödvändiga språkfärdigheter inom 

den specifika genren som de har arbetat med. De kan besöka ett bibliotek och ta reda på 

var man kan hitta fler texter i samma genre, alltså läsa, observera och anteckna hur gen-

ren behandlas i olika sammanhang. På så vis integreras läs- och skrivaktiviteter och an-

vändningen av talat språk. 

 

Cirkelmodellens metod kan utvecklas och kompletteras genom skrivövningar där ele-

verna får uppmärksamma och analysera de grammatiska dragen lite mer ingående, t.ex. 

stryka under utvecklade nominalfraser och vanligt förekommande verb. Med hjälp av 

cirkelmodellen leds eleverna genom en serie strukturerade faser och utvecklar på så sätt 

sin genremedvetenhet och sitt självständiga skrivande. (Hyltenstam & Lindberg, 2004, 

s. 590) 
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2.9 Bedömning 

 

I skolsammanhang ska bedömning av texter ske i en kontext, alltså språkbehärskningen 

måste relateras till vad språket ska användas till (Hyltenstam & Lindberg, 2004, s. 598). 

I grundskolan görs bedömningar av elevtexter ofta utifrån särskilda bedömningsmallar. 

Lena Sjöqvist (2005) presenterar en mall i boken Pedagogisk bedömning som ser ut 

enligt följande: 

  

1. Kommunikativ kvalitet - förstår man texten? Är texten anpassad till mottagaren 

och mottagarens referensramar? 

2. Innehållslig kvalitet – Finns det en röd tråd och tydlig struktur i texten? Presen-

teras personer och företeelser på ett begripligt sätt? Är återanknytningen till per-

soner och företeelser tydlig?  

3. Språklig kvalitet – Hur ser den språkliga komplexiteten ut? Hur ser korrektheten 

ut i förhållande till komplexiteten? Hur väl hänger den språkliga och innehålls-

mässiga komplexiteten ihop? Med vilka språkliga medel sker återanknytningen 

till personer och företeelser? 

4. Kommunikationsstrategier – Vilka kommunikationsstrategier kan man ana i tex-

ten? (Lindström & Lindberg, 2005, s. 85)  

 

Många av de bedömningsmodeller som arbetats fram har många likheter, de ställer frå-

gor till texten gällande innehåll och språk. Gibbons (2002, s. 108) har sammanställt en 

övergripande analysmodell som kan användas vid bedömning av elevtexter. Modellen 

visar både vad eleven klarar av och vad eleven behöver utveckla. Gibbons delar upp 

bedömningskriterierna i sju olika delar. 

 

1. Allmänna kommentarer – Är sammanhanget tydligt? Har huvudtankegångarna 

utvecklats? Återspeglas det språk som man mött i klassrummet (sådant man läst 

om eller pratat om)? Jämfört med annat som eleven skrivit, vilket intryck får du? 

2. Texttyp – Vilken slags text är det? Lämpar sig den texttypen för elevens syfte? 

Har eleven skrivit denna texttyp förut? 

3. Organisation – Lämpar sig den här strukturen för texttypen? Saknas några delar? 

4. Sammanhang/diskurs – Hur är satserna sammanlänkade? Varieras de samman-

länkade orden? Används pronomen korrekt? Framgår det tydligt vad pronomina 

syftar på?  
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5. Vokabulär – Används lämpligt vokabulär? Varieras språket, används synony-

mer? 

6. Meningsbyggnad – Är den korrekt (kongruens, tempus, ordföljd, etc.)? 

7. Stavning – Är den korrekt?  

 

I Låt språket bära skriver Johansson och Sandell-Ring (2010) om textens struktur i en 

narrativ och vilka språkliga drag en narrativ kan ha. Novellen ingår i genren narrativ 

och syftet är främst att roa och engagera läsaren. Det kan även förekomma att en narra-

tiv syftar till att förmedla något slags budskap kring värderingar. (Johansson & Sandell-

Ring, 2010, s. 84). När man talar om narrativens struktur talar man om olika steg som 

finns i texten. Först kommer orientering där huvudpersoner och andra bifigurer presen-

teras för läsaren, där finns även tid och plats där historien utspelar sig. I orientering ska-

pas en viss atmosfär som ger läsaren förväntningar på texten, om vad som kommer att 

hända. Här tas detaljer upp som ger en bild av huvudpersonernas egenskaper och per-

sonligheter. Texten drivs framåt genom att en serie händelser inträffar och avbryts av 

några komplikationer, vilket gör att texten blir mer spännande.   

 

Det evaluerande språket i narrativen värderar och kommenterar de olika händelserna i 

texten, man får som läsare veta vad huvudpersonerna tycker och tänker. Ett annat kän-

netecken för den här genren är att hitta lösning på de eventuella problem som skapats i 

komplikationssteget. I det sista och avslutande momentet talar man om coda som man 

kan likna med en knorr, d.v.s. ett avslut där man eventuellt drar en lärdom av historien. 

Inom den funktionella grammatiken finns vissa grammatiska begrepp som är typiska för 

just narrativen.  

 

Textens språkliga drag: 

 Specifika deltagare; kan vara både levande personer och döda ting. Deltagaren är 

knuten till processen och talar om vem eller vad som deltar i processen. 

 Nominalgrupper; ger narrativen liv och hjälper läsaren att få bilder i huvudet. 

Beskriver. 

 Aktionsprocesser (knackade, skuttade) och mentala processer (tyckte, önskade) 

är centrala med alla processer förekommer. 

 Omständigheter; talar om när, var, hur eller varför (en sen kväll, på mitt kalas, 

med buss, ilsket). 
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 Evaluerande språk; ger personerna i texten möjlighet att uttrycka tankar och 

åsikter om det som sker. 

 Tidsbindeorden i narrativen är oftast; när, då, efter och logiska de bindeorden är; 

och, men, eller, för 

 Dialog används ofta för att skifta till nutid eller framtid. 

 Tempus är oftast i preteritum men också i presens. 

 Personliga pronomen i första person eller tredje person är vanligt. 

(Johansson & Sandell-Ring, 2010, s. 85) 
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3. Metod  

 

Jag kommer att göra en kvalitativ undersökning där resultatet, efter att ha arbetat efter 

två olika slags arbetssätt för att skriva en novell, kommer att jämföras. Det första arbets-

sättet är en mer traditionell form av undervisning, eleverna får skriva fritt och läraren 

cirkulerar i klassrummet och hjälper dem vid behov. Jag läser några rader av det som de 

har skrivit, ger sedan direkt respons på texten och kommenterar det som är bra och ger 

förslag på hur de kan förbättra vissa stycken i texten. I det andra arbetssättet används 

cirkelmodellens mer genomtänkta struktur där eleverna mer systematiskt går igenom 

novellens uppbyggnad, skriver en text tillsammans i grupp och till sist skriver en text på 

egen hand. Sedan jämförs elevernas två noveller för att se om där finns skillnader i re-

sultatet när det gäller språk och innehåll.  

 

3.1 Material och urval  

 

I den första delen av min undersökning lät jag hela klassen, klass 8C på 25 elever och 

14 år gamla, arbeta med noveller, de både läste noveller ur skolans novellsamlingar och 

skrev egna noveller. Elevernas noveller skrevs vid två olika tillfällen. Med novell menas 

en kort skönlitterär text där handlingen oftast är koncentrerad till en plats med ett fåtal 

huvudpersoner. Novellen har en särskild dramaturgi och med anledning av textens 

längd så är händelseförloppet tätare.   

 

I den andra delen, då jag använde mig av cirkelmodellen, valde jag ut tre elever ur 

samma klass. Dessa tre elever har svenska som andraspråk och behärskar det samtalsre-

laterade språket utan problem, de gör sig alltså förstådda och förstår det vardagliga talet 

mellan människor både i och utanför skolans värld. Mitt val av elever grundade sig i 

bedömningen av arbetet när de skrev sin första novell under inledningen av arbetsområ-

det. Dels hur resultatet av deras noveller blev men även i hur pass stor utsträckning de 

arbetade självständigt med sina noveller och hur mycket stöd de behövde från min sida. 

Stödet från mig bestod mestadels av att bolla idéer till innehållet i novellerna. Det fanns 

behov av att arbeta mer med skrivandet. De är alla tre pojkar och normalpresterande i 

det övriga skolarbetet. En av pojkarna sticker ut i form av bättre skolresultat, mer stu-

dieteknik och han når målen i alla ämnen till skillnad från de två andra eleverna som 

inte når målen i vissa ämnen.  Elevernas modersmål är persiska, tigrinja och arabiska.  
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3.2 Metodval 

 

I min studie använder jag mig av cirkelmodellens struktur och följer de olika faserna 

som på ett genomgående sätt går igenom novellens konstruktion och innehåll. När ele-

verna skrivit sin andra novell jämfördes alltså dessa med de första novellerna som 

skrevs i samband med den mer traditionella undervisningen. Bedömningarna gjordes 

utifrån texternas kommunikativa, innehållsliga och språkliga kvalitet. Ur ett språkligt 

perspektiv har bedömningarna gjorts genom att se hur eller om nominalgrupper, speci-

fika deltagare, aktionsprocesser, omständigheter och ett evaluerande språk har föränd-

rats.       
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4. Genomförande 

 

4.1 Studie 1 

 

Här beskrivs på vilket sätt eleverna i klassen har arbetat med noveller. Som en inledning 

på arbetsområdet startades det med en genomgång av vad som kännetecknar genren 

novell. De fakta som användes var de fakta som stod nämnt i en lärobok i svenska som 

är avsedd för år 7-9. Där tas det till exempel upp att antalet huvudpersoner i en novell 

inte är så många, att handlingen begränsar sig till en plats och oftast är mer koncentrerad 

i tid. Vikten av att som författare fånga läsarens intresse på en gång genom att inleda 

novellen på ett nyfiket sätt, togs också upp vid genomgången. Med tanke på att novel-

lens längd är kortare så bör även miljö- och personbeskrivningar vara effektiva, likaså 

dramaturgin.  

 

Därefter lästes en novell högt för hela klassen och eleverna fick sedan jämföra och ge 

exempel på vad som gjorde denna text till en novell. Totalt lästes tre noveller högt varpå 

eleverna fick ge exempel på de typiska dragen för noveller.  

 

Efter högläsningen delades klassen in i fem olika grupper, där man gemensamt i grup-

pen läste en novell tillsammans. Grupperna hade återigen till uppgift att identifiera no-

vellernas särskilda stil. Läsningen och reflekterandet kring novellerna pågick under två 

veckor, totalt sex lektionspass.  

 

Därefter startade elevernas egen textproduktion, d.v.s. de skulle skriva egna noveller. 

Det diskuterades tillsammans vad som kan vara bra att tänka på och skrev upp vissa 

punkter på tavlan, till exempel de typiska dragen för novellgenren. Eleverna fick själva 

välja om de ville skriva på dator eller för hand. De flesta av eleverna valde att skriva 

med dator och de kom igång relativt snabbt, endast ett par stycken blev sittandes utan 

att ha en aning om vad novellen skulle handla om.  

 

Lärarens roll i klassrummet blev nu mer individuellt inriktad på varje elev där stödet 

mer fungerade som respons på det som eleverna skrivit. Jag cirkulerade runt bland dem, 

läste deras texter, ställde lite frågor som kunde få dem att komma vidare i deras skivan-

de då de kört fast. Jag gav även lite tips på saker de borde tänka på, som t.ex. att få läsa-

ren intresserad och nyfiken på deras texter. Ge läsaren en bild och känsla för stämning-

en i historien. Emellanåt tog jag upp saker i helklass, läste upp bra formuleringar som 
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någon elev skrivit. Med vilken typ av ord kan man beskriva ett gammalt hus, eller ett 

dåligt väder, en otäck känsla. Novellernas längd skulle ligga på ca 1-2 sidor. Alltefter-

som de blev färdiga skickade de in sina texter till mig för bedömning.  

 

 

4.2 Studie 2 

 

I den andra delen av min studie, arbetas det mer fokuserat och enligt genrepedagogikens 

cirkelmodell. Jag träffade de tre eleverna som jag valt att arbeta med på deras Elevens 

val på tisdag och torsdag morgon, två sextiominuterspass i veckan.  

 

Vi började med att tillsammans läsa en novell som heter Johanna i den undre världen 

skriven av Gunnel Linde. Den handlar om en tjej, Johanna, i trettonårsåldern som öpp-

nar luckan på en gatubrunn och beger sig ner i tunnlarna som ringlar under stadens ga-

tor. Där nere träffar hon en pojke som, på grund av en konflikt och rädsla för att slagit 

ihjäl sin egen pappa, gömt sig undan världen ovanför. Johanna hjälper pojken med mat 

och varma filtar. 

 

Jag inledde vår träff med att beskriva syftet med arbetet, att jag vill undersöka och se 

om det blir någon skillnad på deras noveller efter att ha arbetat enligt cirkelmodellens 

metod. Sedan läste jag novellen högt för dem och de följde med i texten i egna böcker.  

 

Enligt cirkelmodellens fas 1 ska textens kontext och sociala funktion diskuteras. Dis-

kussionen gick något trögt, eleverna svarade till en början mest ”jag vet inte” eller var 

helt enkelt bara tyst. Jag beslöt mig då för att ge en fråga i taget till var och en av dem 

och det gick bättre. Vi pratade om textens syfte, varför? Och i vilket sammanhang en 

sådan text förekommer. Eleverna kom fram till att syftet nog är att få människor att tän-

ka till och fundera på hur ungdomar har det, eftersom att pojken i novellen blivit utsatt 

för våld. Ett annat syfte enligt eleverna skulle vara att få folk att bli mer hjälpsamma 

som flickan i novellen.  

 

När det gäller kontexten kunde de alla konstatera att texten finns i antologier i skolan 

och ingen av dem hade tidigare läst noveller i ett annat sammanhang än i skolan. Ele-

verna kunde ge en tydlig bild av personerna i texten och beskriva deras egenskaper. Till 

exempel att pappan i novellen var arg, full och våldsam, att Kalle som gömde sig var 



 

24 
 

rädd, hungrig, blyg och tystlåten. Och att Johanna var hjälpsam, snäll, beslutsam, mörk-

rädd och att hon trodde på spöken.  

 

I den första fasen tittar man även på textens schematiska struktur, hur den är uppbyggd 

och vilka språkliga drag den har. I gruppen började vi med att prata om vad en dialog är 

och hur man känner igen en dialog i novellen. Eleverna kunde konstatera att novellens 

dialoger inleddes med talstreck men att det även förekom andra sätt att visa hur textens 

personer talade med varandra. Vi tittade även lite närmare på dialogens motsats, de be-

rättande och förklarande delarna, och vilken funktion de delarna hade. Variation mellan 

dialog och berättande textstycken är bra tyckte eleverna.  

 

Därefter kom vi in på orden, om det fanns några ord som var svåra att förstå, eller om 

det var bekanta ord. Eleverna upplevde att orden var lätta att förstå. Vi kom sedan in på 

grammatik och ordklasser och började med en kort repetition av vilka ordklasserna är. 

Eleverna hade inga problem med att ge exempel på verb, substantiv och adjektiv i no-

vellen. Vi tittade på vilket tempus novellen var skriven i och de kunde lätt konstatera att 

texten var skriven i preteritum. Eleverna turades om att leta efter ord från respektive 

ordklass och jag skrev ner dem på ett papper. Jag upplevde att de hade svårast med att 

identifiera adjektiven och adverben. 

 

Enligt cirkelmodellens andra fas ska eleverna skapa en gemensam text. De började med 

att diskutera vad novellen skulle handla om och bestämde sig för att den skulle utspela 

sig i skolan och vara spännande. Jag hjälpte till med att skriva ner händelseförloppet i 

stora drag som i punktform.  

 

1. Elever är på väg till skolan.  

2. De skolkar.  

3. Källaren är läskig.  

4. Eleverna ska till skolcaféet och upptäcker att källardörren är öppen.  

5. De vill gå ner medan andra påpekar att det är förbjudet.  

6. En ond vaktmästare bor i källaren och har elever som slavar. 

 

När eleverna kommit fram till handlingen och enats om vad novellen skulle handla om, 

klev jag tillbaka och de fick skriva helt på egen hand. De turades om att vara sekreterare 

och hjälptes åt att se felaktigheter i texten och att formulera meningar. Jag satt kvar i 
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rummet och iakttog deras interagerande. Mycket av tiden gick åt till att komma på roli-

ga namn på huvudpersonerna i texten. Jag flikade in lite ibland för att påminna om att 

de måste skriva vidare på historien och använda sig av det som vi gått igenom när vi 

studerade novellen Johanna i den undre världen mer noggrant.     

 

Enligt cirkelmodellens tredje fas skriver eleverna till sist egna texter. Eleverna använde 

sig av datorer, de arbetade enskilt och de skrev på de lektionspassen som kallas för ele-

vens val. Till en början hade de svårt att komma igång och komma på en handling, jag 

hjälpte till med att bolla idéer om eventuella handlingar innan de till slut började skriva 

på sina noveller. Totalt användes tre lektionspass.  

 

I enlighet med möjligheten att anpassa cirkelmodellen efter behov så genomförde jag 

inte den fjärde fasen då den fasen mest handlar om att utveckla språkfärdigheter inom 

genren, man kan besöka bibliotek, läsa, observera och anteckna hur genren behandlas i 

andra sammanhang. I fallet för den här studien så ansåg jag att det inte var relevant.  
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5. Resultat 

 

Eleverna lämnade in sina två texter till mig efter att den andra texten hade skrivits klart. 

Novellerna blev färdiga någon vecka senare än vad jag hade räknat med, det var en 

vecka då de var på prao, d.v.s. en vecka då eleverna får prova på ett yrke, och jag hade 

då ingen möjlighet att följa dem i skrivandet.  

 

En av eleverna hade tappat bort sin första novell och därmed saknas ett underlag att 

jämföra med. Novellen som han lämnade in, efter arbetet enligt cirkelmodellen, låg kva-

litetsmässigt långt över elevens förmåga. Den var skriven med ett språk som omöjligt 

kunde vara elevens egna formuleringar. Jag misstänkte helt enkelt att han kopierat tex-

ten från nätet, och mycket riktigt fann jag ”hans” novell på en sajt på internet. Detta 

uppmärksammades naturligtvis genom ett samtal och konsekvensen blir att elevens tex-

ter inte ingår i jämförelsen.  

 

Att eleven först tappat bort sin ena text och därefter kopierat en annans text säger ändå 

något om situationen. Eleven i fråga är mycket osäker på språket och framförallt med 

skrivandet vilket är nödvändigt att uppmärksamma. Hans arbetsinsats i klassen, men 

även i den lilla gruppen kom i skymundan vilket kan bero på att de andra i gruppen tar 

mer plats än honom. Det kan även vara ett tecken på att han inte kunde tillgodogöra sig 

arbetet i gruppen och att det inte alls var utvecklande för honom att arbeta enligt cirkel-

modellen under dessa förhållanden. Valet av elever till arbetet kan också ha påverat 

hans val att ”fuska” till sig en färdig novell. Kanske upplevde han en allt för stor press 

att prestera något bra och då var det enkelt att hitta något färdigt på internet.  

 

Individerna i gruppen påverkade varandra ibland på ett negativt sätt och kanske blev 

den här eleven mest påverkad av det. De två övriga eleverna kommer i resultatet att 

benämnas som elev 1 och elev 2. 

 

  

5.1 Elevernas noveller 

 

Elev 1 skrev i sin första novell om en man som får ett erbjudande från Osama Bin La-

den att delta i hans terroristorganisation Al-Qaida och attackera USA. Den är skriven i 

jag-form, i preteritum. Texten innehåller inga dialoger. I orienteringen ges en ganska 

otydlig bild av huvudpersonerna. Det radas upp en lång serie händelser utan att någon 
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egentlig komplikation uppstår. Novellen saknar nästan helt ett evaluerande språk och 

man vet som läsare väldigt lite om huvudpersonens tankar. Texten innehåller få binde-

ord och processerna i novellen är till största delen relationella processer, d.v.s. ”var” och 

”blev”. Novellen saknar ett avslut, eller lösning på de komplikationer som uppstått i 

händelseförloppet. Den slutar med att huvudpersonen förs till ett sjukhus. Novellen föl-

jer till viss del genrens normer på så sätt att det finns ett innehåll i texten. 

   

I elevens andra novell skriver han om en fattig pojke i Mogadishu vars föräldrar blivit 

kidnappade av pirater. Texten är skriven i tredje person, tempus är preteritum och texten 

har, till skillnad från den första, två stycken med dialog. Orienteringen är något tydliga-

re i den här texten än i den första men är fortfarande begränsad. Läsaren får veta i stora 

drag var, när och vilka personer som historien handlar om. I den här texten finns en mer 

tydlig komplikation, nämligen att huvudpersonen träffar på två pirater i sin jakt på för-

äldrarna. Detta bidrar till att novellen följer genrens norm. Processerna är till största 

delen aktionsprocesser d.v.s. händelser, vad personer gör. Men det förekommer också 

några mentala processer där personerna använder sina sinnen och känner. Omständighe-

terna som talar om var, när och hur framträder mer tydligt i den andra texten än i den 

första. Detta bidrar till en kvalitetshöjning på texten. Nominalgrupperna är något längre 

än i den första texten. Den andra novellen har dessutom ett tydligare slut och lösning, 

till skillnad från den första som helt saknade avslut. Att avslutet var mer markant bidrog 

till att på ett säkrare sätt fastställa genrens normer 

 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att elevens andra novell håller en högre kvalitet 

och på ett tydligare sätt följer de normer som råder när det gäller novellskrivande eller 

s.k. narrativ. Den andra novellen har något fler nominalgrupper vilket bidrar till att no-

vellen får mer liv och att både deltagare och omständigheter blir tydligare för läsaren. 

Detta tyder också på en större säkerhet när det gäller genrens utseende.     

 

Elev 2 skrev sin första novell om en fotbollsspelare som tillsammans med sin bror blir 

uttagen att spela semifinalen mot Arsenal i England. Den är skriven i jag-form, tempus 

är preteritum vilket är vanligt för den här genren. Novellen innehåller inga dialoger. 

Läsaren får en ganska knaper bild av huvudpersonerna, två fotbollsspelare vars enda 

egenskaper är att de spelar fotboll och tydligen verkar vara duktiga på det. Historien 

utspelar sig till största delen på fotbollsplanen. Komplikationerna är relativt få och tex-

ten består till största delen av en rad händelser. Den största spänningen ligger i finalen 
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som de två bröderna ska spela. Texten har ett fåtal längre nominalgrupper och proces-

serna som beskrivs är mestadels aktionsprocesser där huvudpersonerna gick, sprang, 

dribblade o.s.v. Det förekommer vissa drag av evaluerande språk där man kan ta del av 

tankar och reflektioner. Novellen avslutar med en tydlig lösning då laget vinner finalen.   

 

I den andra novellen skriver elev 2 en liten kärlekshistoria. Strukturen i texten är tydli-

gare än i den första texten d.v.s. omständigheterna som talar om var när och hur är tyd-

lig. Novellen utspelar sig på en högstadieskola och deltagarna, huvudpersonerna är hög-

stadieelever. Händelserna bygger upp spännigen i texten och man undrar som läsare om 

flickan verkligen är kär i pojken. Textens komplikation är vårbalen som kan innebära en 

förändring för handlingen, vilket den också gör. I och med avslutet får komplikationen 

en lösning, som läsare får man reda på att det har varit kärlek sedan första ögonkastet. 

Texten innehåller mer tids- och bindeord än den första novellen samt ett mer evalueran-

de språk. Nominalgrupperna i den andra novellen är mer utbyggda vilket tyder på större 

säkerhet kring genrens utseende. Processerna d.v.s. de händelser som driver historien 

framåt, är mer varierande i den här novellen än i den första. 

 

Sammanfattningsvis visar också elev 2 andra novell en större säkerhet när det gäller 

genren. Språket är mer evaluerande, d.v.s. läsaren får ta del av huvudpersonernas tankar 

och reflektioner. Nominalgrupperna är utbyggda. I den andra novellen finns fler dialo-

ger, vilket ger en mer personlig prägel och röst åt texten.  

 

 

5.2 Sammanfattning av resultat 

Elevernas noveller är genresäkra, de är berättande, narrativ. Eleverna har i sina noveller 

skapat världar med huvudpersoner och händelser med syfte att roa och underhålla den 

som läser. Bägge elevernas andra noveller, d.v.s. de noveller som skrevs efter att ha 

arbetat utifrån cirkelmodellen fick en förhöjd kommunikativ kvalitet, de var bättre an-

passade till en läsare och enklare att följa, de hade en tydligare röd tråd och struktur. 

Nominalgrupperna är något mer utbyggda vilket bidrar till en förhöjning av den språkli-

ga kvaliteten. Deltagare och omständigheter, d.v.s. de huvudpersoner och platser där det 

hela utspelar sig är också tydligare beskrivna i elevernas andra noveller. Dialoger fanns 

inte alls i de första novellerna men däremot hade bägge eleverna fått med det i den 

andra. 
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6. Diskussion och slutsatser 

 
 

Arbetet med cirkelmodellen gav ett bättre resultat än att arbeta utan en tydlig ram och 

ett tydligt tänk. Novellerna fick tydliga kvalitetshöjningar efter att eleverna arbetat med 

novellgenren på ett mer ingående sätt. Att arbeta enligt den här modellen, att på djupet 

ta reda på olika texters funktion och utseende, kan gynna alla elever, inte enbart de ele-

ver som har svenska som andraspråk.  

 

Att arbeta enligt cirkelmodellens metod kräver tid och en viss struktur vilket mitt arbete 

just nu inte är anpassat för. Både mitt och mina elevers schema är uppdelat i 50 minu-

ters pass där vi går från den ena lektionen till den andra och ägnar oss åt olika ämnen. 

Arbetet med cirkelmodellen skulle ha varit mer effektivt om det pågått under en mer 

sammanhängande tidsperiod, där ingen av oss hade behövt stressa iväg till något annat. 

Tiden som var avsatt för det här arbetet togs från de så kallade elevens val- lektionerna, 

lektioner där eleverna själva får styra innehåll utifrån de behov som eleverna har för 

stunden. Ofta hade min lilla grupp annat som de prioriterade framför novellskrivandet, 

det kunde till exempel vara ett arbete i NO eller att repetera matte.  

 

Som lärare måste man också vara lyhörd för elevens mognad och verkliga förståelse för 

genren novell, i det här fallet var våra pass styrda av tiden och inte av hur pass redo ele-

ven var för att skriva den egna texten. Vi var stressade över att tiden inte räckte och det 

var svårt att finna tillfällen att arbeta som passade alla i gruppen. Som lärare undervisar 

jag hela klassen i svenska, 28 elever, många med olika behov och elever som befinner 

sig på olika nivåer. Arbetet med gruppen som arbetade enligt cirkelmodellens struktur 

skedde parallellt med arbetet med de övriga eleverna i klassen. Ett arbete enligt en viss 

modell bör göras med djup och fokus. För att arbetet ska bli så gynnsamt som möjligt 

bör även arbetspassen och innehållet anpassas efter eleverna och dess nivå.  

 

Eleverna var stundtals omotiverade och hade en något barnslig jargong och gruppsam-

mansättningen var inte optimal, detta förvärrades av tidspressen. För att bedriva en så 

bra undervisning som möjligt bör läraren känna sin grupp och inge förtroende. Killarna 

kände visserligen varandra och mig och relationerna oss emellan har varit positiva, men 

just den här situationen då just de var utvalda att skriva blev en konstgjord och onaturlig 

situation. Vi hade behövt arbeta ihop en längre tid för att få dynamiken mellan killarna 

att bli mer seriös. De hamnade ofta i situationer då de försökte vara roliga, komma med 
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småtokiga idéer och imponera på varandra. Elevernas gruppdynamik baseras på att höga 

prestationer ger låg status. 

 

Uppenbarligen bedrivs det mycket forskning på området kring andraspråksinlärning 

men frågan är hur lärarna ute i verksamheterna ska få ta del av den. I övrigt har arbetet 

med uppsatsen varit mycket lärorik för mig som lärare, jag har fått en större och djupare 

förståelse för vad genrepedagogik är och hur man kan bedöma text. Jag har fått en tydli-

gare bild av vilken typ av undervisning som är mest gynnsam när det handlar om andra-

språksinlärning. 
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Bilaga A 

Elev 1, text 1 

 

Al-Qaida 

Jag var väldigt fattig, en av fattigaste människorna i Irak, Jag kunde inte försörja mig 

och var inte så långt från att dö. Året var 2001 den 1:a September. Jag var 20 år gam-

mal. Då jag träffade en man, mannen kom till mig. en man som förändrade hela mitt liv 

med bara ett erbjudande. Mannen var Osama Bin Laden. Osama Söker upp fattiga men 

smarta människor i Irak för att erbjuda dom om dom vill gå med i Al-Qaida. Jag var 

ganska säker på vad för erbjudande Osama skulle ge mig, eftersom han var den bästa 

och smartaste terroristledaren i hela Iraks historia. Han erbjöd såklart mig om jag ville 

gå med i Al-Qaida och bli väldigt rik med mycket pengar såklart. Jag var inte så säker 

på erbjudandet , blir väldigt rik men riskera att dö. Jag var så hungrig och så törstig att 

när jag tänkte på erbjudandet och pengarna gick jag direkt med på det. Osama erbjuder 

inte vem som helst att gå med i Al-Qaida. Såklart var jag super intelligent eftersom en 

sån framgångsrik man som Osama erbjöd och valde mig att gå med i Al-Qaida. 

  

 Jag följde med Osama till Al-Qaida basen och fick träffa alla Al-Qaida medlemmarna.  

Jag fick mat och vatten och allt jag kunde önska mig , jag hade det väldigt bra. 

Dagarna gick och gick då den 11:e september kom. Osama berättade om när USA at-

tackerade Irak. Osama berättade också anledningen att han har skapat Al-Qaida och det 

var såklart för att USA attackerade hans hemland och han ville ha hämnd. Vi hämtade 

bomber , Bazooka , snodde flygplan , och började att åka mot USA. Vi plantade bom-

berna i flygplanet för extra explosion. Alla åkte i varsin flygplan , Förutom Osama , han 

var kvar i Al-Qaida basen. Några timmar gick och vi började närma oss mot USA. När 

vi var skit nära till World Trade Center så frågade vi varandra om vi var redo. Då vi 

exakt skulle bombas skrek vi ALLAHO AKBAR!!!!  *BOM! Mina vänner dog. Jag var 

den ända överlevande av mina vänner , jag blev väldigt förvånat att jag verkligen klara-

de mig , men blev väldigt skadad. Jag svimmade och Amerikanerna tog mig till sjukhu-

set. Fortsättning följer. 
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Elev 1, text 2 

 

Qadar 

  

Det var väldigt varmt, fuktigt och fattigt i Mogadisho , och Qadar höll på att svälta. Qa-

dar var 13 år och var väldigt kort och smal. Han bodde helt ensam i en buske. En dag 

när Qadar kom hem från skolan, såg han att hans föräldrar inte var hemma. Han tänkte 

att de säkert hade bara gått ut och hämtat mat. Några timmar gick och Qadar började bli 

väldigt orolig. Några dagar gick och Qadar började gråta . När Qadar var ute och drack 

vatten ur sjön en dag kom hans vän abdul och sa att Qadars föräldrar blev kidnappade 

av somaliska piraterna Eymen och Abdi. Abdul frågade Qadar om dom kunde bo till-

sammans , Qadar sa ja. Några dagar gick och Qadar och abdul bestämde sig för att gå 

och hämta tillbaks Qadars föräldrar. Dom gav sig iväg och hittade en bar. Dom gick in i 

baren och såg en massa somaliska pirater. Dom letade efter Eymen och Abdi , för att det 

var dom som hade baxat Qadars föräldrar. Piraterna tittade konstigt och läskigt på Qadar 

och abdul. Dom gick till bar ledaren och frågade om Eymen och Abdi var där. 

-          Woria! Är Eymen och Abdi här? Dom har baxat mina föräldrar. 

-          Walla nej. 

-          Ljug inte till mig nu, jag vet att ni har mina föräldrar! 

Qadar tittade bak mot ingångsdörren och såg två somaliska pirater gå långsamt ut ur 

baren, dom tittade bak mot Qadar. 

-          DÄR ÄR DOM! 

Det var Abdi och Eymen , dom som hade baxat Qadars föräldrar. Qadar och abdul 

började jaga dom.  Eftersom dom var Somalier var dom lika snabba som hundar, 

men inte Qadar och abdul eftersom dom var väldigt smala och inte starka. Qadar 

och abdul blev väldigt trötta, dom gav upp. Dom såg att Eymen och Abdi sprang 

mot en båt, dom kom fram till båten och iväg med den.  Qadar och Abdul  blev helt 

krossade. De visste inte vad de skulle ta åt sig.  Qadar och Abdul var väldigt hungri-

ga efter jakten på piraterna. De hade inga pengar. Den ända lösningen var för dem 

var att stjäla från Svarta marknaden. Den stora marknaden var fylld med hundratals 

människor och gjorde det svårt att ta sig fram till matavdelningen. De flesta där var 

vuxna och Qadar och Abdul syntes inte särskilt bra. Detta gjorde att stjäla mat var 

lika enkelt som att ta godis från ett barn. Qadar och abdul stal bröd och torkat kött så 

det räckte för ett par dagar. När de var mätta så var de ute på jakt efter Piraterna 

igen. 
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Det var ännu en varm dag i Mogadisho och Qadar blev mycket svettig  även Abdul 

blev varm och svettig. De gick till den stora sjön och badade en stund, vattnet var så 

himla uppfriskande tänkte Qadar och Abdul när de väl var i den kalla sjön. Då i den 

hettans ögonblick fick Qadar syn på  Eymen och Abdi. Qadars hjärta bultade snabbt 

och plötsligt så kände han en lättnad över att ha hittat dom. Men i den stunden så 

såg han att Eymen och Abdi fick syn på han och började simma allt dom hade som 

en fisk, fast Qadar var hack i häl på dom. Abdul visste inte vad som pågick men 

simmade ändå efter Qadar som en fisk. På land var Eymen och Abdi snabba men ut 

i vattnet så var Qadar och Abdul mycket mer överlägsna och hann i kapp med Ey-

men och Abdi. Till slut efter  100 meters intensivt simmande så fick Qadar tag på 

Eymen och Abdi.  Abdul och Qadar slängde upp Eymen och Abdi upp på ytan vid 

strandkanten och höll ner dom med hjälp av en stor pinne som dom hittade. Till slut 

hade Qadar fått tag på rep som dom använde till att binda fast Eymen och Abdi vid 

ett träd. Det var då förhöret började och Qadar gick direkt till frågan: 

-          Vart är mina föräldrar?! 

-          Det kommer du aldrig få reda på , sa Eymen. 

-          Polisen har satt ett högt pris i era huvuden din khanizio. Sa Qadar. 

-          Vänta!! Utbrast Abdi helt överraskande och fick allas uppmärksamhet. 

Jag orkar inte med det här nå mer, era föräldrar är döda , vi åt upp dom. 

-          NEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEJ! Skrek Qadar och slog till dom med den 

stora pinnen dom hade hittat. Eymen och Abdi var döda. 

SLUT!  
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Bilaga B 
Elev 2, text 1 

 

 

MATCHEN 

                                                                       

 Det var en vecka innan semifinalen jag mådde bra och jag längtade till semifinalen och 

jag kände mig verkligen taggad . Jag tog min cykel och var på väg till träningen det var 

väldigt varmt solen sken när jag var framme i fotbollsplanen började vi träningen den 

sista träningen innan semifinalen. Han skulle sätta upp en lista i slut om en vecka vilka 

som skulle vara med. Jag var på väg hemma från träning solen var på väg ner, när jag va 

hemma så var det mörkt ute jag kom hem åt och gick och la mig. Jag väntade till slutet 

om veckan plösligt kommer min bror springande till mig och sa du är uttagen och jag 

blev uttagen också. Jag blev så glad så jag visst inte vad jag skulle säga men jag blev 

glad att min bror fick chansen men vi visste inte vilket lag vi skulle möta. Tränaren ord-

nade ett möte och sa vilket lag vi skulle möta de skulle bli ett klassikt Derby lag var 

Barcelona vi har vunnit mot dom flera gånger men vi underskattar aldrig de lag vi mö-

ter. Men problemet var att mötet inte var i Spanien utan i England skulle semifinalen 

och finalen och våra föräldrar måste underteckna att vi kunde åka till England men jag 

var säker att vår pappa skulle säga Ja och övertyga vår mamma men jag var säker om att 

pappa skulle fixa det. Jag och min bror var på väg hem från mötet plötsligt träffade vi 

vår gamle tränare och han frågade hur det gick i det nya laget vi sa att de gick bra och 

att vi blev uttagna till semifinalen i England nästa vecka han var verkligen stolt över 

oss. 

  

Dagarna gick till slut kom den sista dagen innan vi skulle till England. Jag min bror och 

mina föräldrar diskuterade hur det skulle gå till om vi skulle åka eller inte men till slut 

blev de klart vi skulle åka ditt vi har packat väskorna och vi gick och la oss. 

Pappa väckte oss på morgon och sa till oss vakna nu, vi vaknade och åt sen hälsade hej-

då och då kom lagbussen som skulle ta oss till flygplatsen solen var på väg upp och jag 

var ganska trött. Vi var framme i flygplatsen min bror väckte mig vi gick av bussen och 

där står massor av folk och media vi gick direkt in och tränaren checkade in oss. Vi var 

på väg mot planet som skulle åka från Madrid fast vi var lite tidiga och planet skulle 

lyfta 12.00 det var soligt och fullt av folk i flygplatsen. Jag såg inte vart min bror var jag 

sprang runt och letade jag fick panik eftersom jag lovade mina föräldrar att jag skulle ta 
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hand om min bror. Jag ringde till hans mobil och han svarade och sa att han var i toan. 

Han kom tillbaka och vi gick ombord på planet och var på väg till England, London. 

Jag och min bror somnade vi var verkligen trötta tränaren väckte oss och sa att vi skulle 

landa klockan var 13.30 det var en halvtimme kvar. Vi landade i London klockan var 

14.00 vi var på väg till hotellet. 

Dagen efter tränade vi det var en dag kvar till matchen det var regnigt vi gick tillbaka 

till hotellet. 

  

Vi vaknade klockan sju på morgonen och var på väg till matchen det var fortfarande 

regnigt vi var framme i stadion det var fullt helt fullt våra tröjor hängde i omklädnings-

rummet jag såg att det stod mitt namn C.Ronaldo jag hade nummer 7 min bror hade 

nummer 8 och det stod A.Ronaldo. 

Matchen var i gång jag fick bollen direkt jag dribblade 3 spelare och skötte ett högt 

skott som dykte ner men den tog på ribban. Sen gjorde Barcelona 2 snabba mål. Min 

bror passade bollen till mig och jag passade till tillbaka och han chippade in den snyggt. 

Första halvlek var slut vi gick in i omklädningsrummet och sa att vi skulle fortsätta att 

spela som vi gör.  

Andra halvleken började och jag gjorde direkt mål på lång skott det stod  2-2 det var  80 

minuten och vi fick straff och jag gjorde mål och då ville jag satsa på ett hattrick  jag 

fick bollen av min bror och dribblade ut hela laget och chippade in den. 

Och slutresultatet blev 2-4. Efter matchen kom en spelare från Barca ut och han hette 

Messi och buades ut av publiken och blev nedslagen. 

Det var tre dagar kvar till finalen mot Arsenal finalen jag längtade. 

  

Dom tre dagarna gick snabbt och matchen började snart jag saknade mina föräldrar det 

var dags för matchen det var helt fullt med fans publik, det var soligt och varmt. 

Jag var på väg ut till planen och matchen började och jag gjorde matchens första mål. 

Men Arsenals back kvitterade och det var halvtid och tränaren skällde ut oss för vårt 

dåliga spel och sa om vi ville vinna den här matchen så måste vi spela bättre och skräpa 

oss. 

Vi gick ut på planen och passade runt bollen och fortsatte att spela dåligt och Arsenal 

kontrade och gjorde 2-1 och det var bara 12 minuter kvar av matchen. 

Min bror fick bollen och dribblade ut alla spelare och till slut ska han skjuta innan han 

blev glidtacklad och då fick vi frispark utan för straffområdet och alla trodde att jag 
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skulle skjuta men det blev min bror och han skött frisparken så fint att det blev 2-2 och 

det var bara 5 minuter kvar innan förläggning. 

Andra halvlek var slut och det var dags för förläggning och Arsenal gjorde ett snabbt 3-

2 mål och jag kunde inte tror att det var sant att vi var på väg att förlora vår första match 

på 1 och ett halvt år. Jag fick bollen av min medspelare och driv de bollen in mot straff-

området och skruvade fint bollen mot bortre stolpen och bollen skruvades in i mål hela 

laget blev glada och hoppade på mig men det var 

inte över det stod 3-3. 

  

Det var straffar och det var två straffar kvar och Arsenal har gjort 2 mål på sina straffar 

och har missat två av sina straffar. Och Cristianos bror skulle lägga en straff och han 

gjorde mål och Arsenal missade sin straff och allt hängde på Ronaldo Juniors storebror. 

Han gick framtill bollen laden i straffpunkten och Cristiano sprang fram mot bollen det 

såg ut som han skulle gå på kraft men han chippade och målvakten gick åt höger och 

Cristiano gjorde mål. 

Det var över Real Madrid hade vunnit finalen mot Arsenal slutresultaten blev 6-5 efter 

straffar och vi var Europas bästa ungdomslag vi var på väg ut från arenan och jag såg 

mina föräldrar och dom var i arenan och såg matchen jag och min bror blev såg glada 

och det verkade som om mina föräldrar har sätt varenda match jag och min bror har 

spelat. 
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Elev 2, text 2 

 

THE RIGHT ONE 

  
  
Jag var sen till So:n klockan var 10.45 jag var på väg springandes till mitt skåp och det 

var då jag såg henne komma gåendes mot mig. Jag hade aldrig sett henne för jag trodde 

hon var ny i skolan. Hon hade skåpet bredvid mig jag började svettas och tog mina för-

sta steg mot henne med böckerna i handen. Hon var den första att börja prata och sa: 

- Hej Jag heter Matilda  och är ny i skolan. 

-Hej, Jag heter Ted, sa jag med en dum grimmas på ansiktet. 

-Skulle du kunna visa mig skola imorgon? 

-Javisst, sa jag nervöst.                                            

-Tack! Sa hon och gick därifrån. 

”Ingen fara allt för dig” sa jag tyst till mig själv. 

  

Denna natt kunde jag knappt sova, tanken på att jag skulle visa henne skolan imorgon 

fick mig att vara vaken hela natten. Hennes blonda hår och hennes vackra vita tänder jag 

blev helt svettig när jag tänkte på henne jag trodde att jag har blivit kär. 

Nästa dag visade jag runt henne då tänkte jag att jag kanske skulle bjuda ut henne på 

vårbalen men jag svettades. 

-Eyy jag undrade om du ville gå ut på vårbalen med mig ? 

-Jag ska tänka på det. 

  

 Jag tänkte för mig själv onej hon kommer att säga nej till mig. 

Varför frågade jag henne för, nästa dag var jag på väg till idrotten och hon frågade : 

-När börjar vi jag ? sa hon 

-Vi börjar om 15 minuter. 

Vi hade idrott vi skulle köra volleyboll och jag hoppades på att bli samma lag som Ma-

tilda men jag blev inte det jag skulle spela det bästa jag kunde Matildas lag ledde med 

24-23 vi behövde en poäng till bollen kom till mig jag hoppade upp och skulle skjuta 

men då hoppade killen bredvid mig Andreas också upp och jag ramlade och vi förlorade 

men jag hade ont Matilda kom och skulle hjälpa mig att gå till skolsystern det var då jag 

tänkte fråga när hon skulle gå i väg sa jag : 

-Matilda skulle du gå med mig till vårbalen ? 

-Ja självklart, hämta mig halv sju. 
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Jag tänkte köpa den snyggaste och finaste kostymen som fanns. 

Klockan var fyra vi hade ledigt idag för att dom skulle förebereda vårbalen jag och Ma-

tilda. 

Jag var på väg att hämta Matilda jag knackade på dörren och hennes Mamma öppnade 

dörren och sa : 

- Hej dröj kvar några minuter. 

- Okej, sa jag. 

 Hon kom ned med en stor vit kläning som var så snygg i. 

- Hej, sa jag. 

- Hej ska vi gå ? 

-  Ja självklart. 

  

Vi var vid Balen och dansade i timmar jag blev trött och tog nåt att dricka för Matilda 

var det som det har precis börjat. Jag sa till henne : 

-         Ska vi gå ut lite ? 

-         Okej. 

Vi gick ut får en nypa frisk luft hon sa till mig : 

-         Jag tror är kär i dig. 

-         Jag med, sen första gången jag såg dig. 

Hon närmade sig mig och jag närmade henne och vi kysstes. 

Från den stunden visste jag att hon var den rätta.  

 


