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Sammanfattning 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka SFI-elevers upplevelser av att 

arbeta med en instruerande text enligt cirkelmodellens principer. Fokus har varit 

på elevernas upplevelse av cirkelmodellen.  

Undersökningen har skett genom att eleverna har fått arbeta med ett recept och 

genomföra det enligt cirkelmodellen. Projektet tog ca fyra timmar, fördelat på 

två dagar. Eleverna går på spår ett och hade bott i Sverige från tre till sex måna-

der. Uppgiften gick ut på att laga kokosbollar och tanken var att den skulle vara 

konkret och ha låg kognitiv svårighetsgrad enligt Cummins modell. Efter det in-

tervjuades tre personer med olika nationalitet och ålder. Jag använde en halv-

strukturerad intervjumall och samlade in svaren via bandspelare. Databearbet-

ningen gjordes så att jag försökte hitta mönster i deras svar och slog ihop dem i 

kategorier. 

Resultatet visar att eleverna upplevde arbetssättet positivt såtillvida att det var 

roligt. De betonade att de ville prata mera. De uppskattade att uppgiften var 

konkret och lätt att förstå. Eleverna uppgav inte att de hade hjälp av varandra 

när det gällde det skriftliga utan där var lärarens stöd viktigare. De uttrycker att 

de glömmer bort det de har lärt sig vilket kan innebära att de behöver repetera 

mer för att komma ihåg. Detta kan ha samband med att eleverna i undersök-

ningen var äldre.  

 

Sökord: 

 Cirkelmodellen, genrepedagogik, Cummins modell 
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1 Inledning 
Anledningen till mitt intresse för uppsatsämnet är min vilja att utvecklas i arbe-

tet. Jag har jobbat med elever från andra länder i ett flertal år. Jag kände under 

tiden vi läste delkursen om genrepedagogik att cirkelmodellen kunde vara en 

metod värd att testa i praktiken. 

Speciellt fångade modellen mitt intresse för att den var konkret vilket jag tror 

passar mina elever som har kortvarig skolgång från sina hemländer. Jag upplever 

ibland att undervisning sker abstrakt och att eleverna inte är mogna för det. 

”Lärarna introducerar ofta skrivuppgiften på ett engage-

rande sätt, men de ger sällan explicit undervisning om stöd-

jande strategier i elevernas skrivande” (Skolverket, Rapport 

304, sid 11) 

Sverige har en lång tradition av att ta emot människor från andra länder och det 

är aktuellt ännu idag. Enligt en rapport var Sverige det fjärde största landet av 

asylmottagande enligt UNHCR (Migrationsverket, 2010). En del hamnar som ele-

ver hos mig och tar sina första stapplande steg in i ett nytt samhälle och med ett 

nytt språk. 

Syftet med den utbildning som deltagarna i språkutbildningen genomför är enligt 

Skolverket (SKOLFS:2009:2) att den ska ge språkliga redskap för kommunikation 

och aktivt deltagande i vardags-, samhälls- och arbetsliv och ge vuxna invandrare 

som saknar grundläggande läs- och skrivfärdigheter möjlighet att förvärva såda-

na färdigheter. 

Då jag letade efter tidigare undersökningar kring cirkelmodellen så fann jag att 

lärare och forskare har varit i fokus. Jag tror att även SFI-elever med svaga kun-

skaper borde få plats och göra sin röst hörd. Det är trots allt de som är mottagare 

av arbetssättet.  

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka SFI-elevers upplevelser av att 

arbeta enligt cirkelmodellens principer. Jag vill ha en fördjupad förståelse för 

vilka erfarenheter detta sätt att arbeta ger eleverna.   

Mitt intresse och det som är fokus för mig är att öka min förståelse hur elevernas 

upplever cirkelmodellen. Jag är alltså enbart intresserad av elevernas upplev-

elser, det är de som är studieobjektet.  

Frågeställning: 

 Hur upplever eleverna arbetssättet med en instruerande text som de job-

bat med enligt cirkelmodellen? 
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2 Teoretisk referensram 

2. 1 Genrepedagogikens teoretiska grunder 

Genrepedagogiken utvecklades av Martins och Rothery genom den så kallade 

Sydneyskolan. Genrepedagogiken handlar om att närma sig språket och ny kun-

skap i ett visst ämne genom att tillsammans hitta strukturen i språket. Man lär 

sig att olika texter har olika syften och hur ämnesspecifika begrepp hänger ihop. 

Genrer ska ses som en strukturerad, målinriktad och social process som ger olika 

texter i olika sammanhang. Genrepedagogiken betonar skriftspråkets betydelse 

och att det är viktigt att undervisa i olika textgenrer (Axelsson, 2009). Gibbons 

(2006) menar att det går att särskilja olika texttyper som skiljer sig åt och att det 

är en klok strategi att låta eleverna lära sig känna igen dem 

 Återgivande 
text 

Berättande 
text 

Beskrivande text Instruerande 
text 

Diskuterande 
och argument-
erande text 

Utmär-
kande 
drag 

Berättande, 
tidsord, då-
tid, beskriv-
ning 

Underhållning, 
vem, var när, 
problem, tids-
ord, dåtid, 
handlingsverb 

Information, att 
vara och att ha 
förekommer ofta, 
t ex en nyckelpiga 
är en insekt 

Förklara något, 
målinriktat, steg-
visa moment, 
uppräkning, verb 

Övertala andra, välja 
sida, personligt, 
bevis, argumentera, 
därför att, å ena 
sidan, å andra sidan 

Fig. 1 – Omarbetad figur efter Gibbons, (2006, sid 89) 

När det gäller genrer inom den svenska skolan menar Per Holmberg (2010) i Gö-

teborg att det är viktigt att öva alla basgenrer inte minst för de som har svenska 

som andraspråk.  

En hastig blick på mål, betygskriterier och nationella prov visar att 

dessa genrer inte bara lever, utan att ordningsföljden mellan dem 

är given: att utreda och argumentera är krönet på elevens skri-

varkarriär. I den akademiska världen har avhandlingen högre sta-

tus än romanen eller diktsamlingen (Lillian Perme, 2010. s.13)  

En viktig del i att lyckas är att läraren skapar en relation till eleverna så de blir delaktiga 
i sitt lärande. Läraren ska ha ett engagemang och tro på att eleverna ska lyckas och 
samtidigt kunna sätta utmanande mål. Men det kräver också att läraren ger feedback 
och vägleder eleven framåt, skapar en miljö där de studerande frågar mycket och att 
observera de studerande både som individer och som grupp (Axelsson, 2009). Lindberg 
(2004) menar att i klasser med varierande språklig och kulturell bakgrund och skiftande 
referensramar måste läraren ha en dialog med eleverna för att kunna möta var och en 
av dem på den nivå de befinner sig, språkligt och kunskapsmässigt. 

2.2 Cummins modell 

Cummins har skapat en fyrfältsmodell som bygger på två axlar där den ena anger 

graden av situationsberoende och den andra kognitiva svårighetsgraden. Detta 

innebär att vi får fyra rutor att förhålla oss till (se figur nedan).  Cummins betonar 

social interaktion för kontexten, vi kan klara mer tillsammans med andra. Det 

ligger i linje med sociokulturell teori som menar att ett finns ett släktskap mellan 
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tänkande och kommunikation. Det är genom deltagande i kommunikation som 

den studerande växer och kan utveckla både sig själv och andra idag och i fram-

tiden(Säljö, 2000). 

 

Fig. 2: Cummins modell över konceptuellt stöd och kognitiv svårighetsgrad, i Hyltenstam och 

Lindberg, sid 545 

Cummins modell har varit till hjälp då det gäller att identifiera och utveckla lämp-

liga arbetsuppgifter för tvåspråkiga elever. Till exempel i utarbetandet av uppgif-

ter för en nyanländ andraspråkinlärare kan lärarna börja med en kontextualise-

rad uppgift och praktiska aktiviteter som är av låg kognitiv nivå, såsom att namn-

ge objekt eller en enkel matchningsövning. Kunnigare elever skulle behöva kon-

textuella stöd, men skulle också behöva mer kognitivt krävande uppgifter. Pilarna 

i modellen anger att den studerande bör gå den vägen för att uppnå god språk- 

och kunskapsutveckling. 

Kontextreducerad kommunikation bygger nästan uteslutande på språkliga ut-

trycksmedel. För elever i skolåldern är samtal med jämnåriga utanför skolan 

normalt kontextbundna, medan många av skoluppgifterna ställer krav på kon-

textreducerat språk (Lindberg, 2004) 

2.3 Cirkelmodellen 

Som ett utvecklande eller tillägg till genrepedagogiken finns modellen som kallas 

cirkelmodellen. Den utarbetades av Pauline Gibbons (2006) och kan ses som en 

cykel för undervisning och lärande. Stegen är: 1) att bygga upp kunskap 2) mo-

dellering och dekonstruktion 3) gemensam textkonstruktion samt 4) självständig 

textkonstruktion. 
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Figur 2: Cirkelmodellen – genrebaserad undervisning baserad på Gibbons cirkelmodell, sid 15, 

Hedeboe och Polias 

När det gäller den första fasen att bygga upp kunskap handlar det om att lärare 

och elever utforskar kontexten. Vad vet eleverna om ett ämne? Vilken förförstå-

else har eleverna? Elevens kunskap om ämnet är lika viktigt som om hur man 

konstruerar en text. Här sätts mål och syfte med uppgiften.  

Den andra delen, modellering och dekonstruktion, handlar om att lärare och ele-

ver undersöker modelltexter, man skapar en modell för skrivprocessen. Läraren 

och eleverna väljer ut och ”tar isär” texten. En diskussion förs om texten når sitt 

syfte utifrån kontexten.  

I den tredje fasen görs en gemensam textkonstruktion där lärare och elever skri-

ver en text gemensamt. Lärare och elever delar med sig sina kunskaper om äm-

net, genren och situationskontexten. På det sättet blir eleverna delaktiga i arbe-

tet i samklang med sociokulturell anda. Här kan eleverna lära sig mer av varandra 

för att veta mer om ämnet, texten eller kontexten via t ex samtal. Eleverna be-

höver inte nödvändigtvis göra det i helgrupp utan kan göra det i smågrupper som 

sedan redovisar sina olika förslag. 

Slutligen den självständiga textkonstruktion där eleverna skriver texter på egen 

hand. Nu har eleven fått en ökad förståelse av kontexten och kunskapsbasen i 

stort om både ämne och språk. Genom feedback från läraren kan eleven gå till 

ett mer självständigt skrivande. 

Som avslutning bör det dock betonas att hela cirkelmodellen inte är genomförbar 

på kort tid som följande citat belyser:  

Men arbetet med cirkelmodellen tar tid. Lärarna får kanske också 

prioritera elevernas utveckling i skrivande och läsande och missar 

en del annat.  Den kunskap som eleverna får med sig från cirkel-

modellen är så viktig att de lärt sig att acceptera att de missar 
annat (Ax, 2009) 

Fas 1 - Bygg 
upp kunskap 

inom området 

Fas 2 - Studera 
texter inom 

området

Fas 3 - Skriv en 
gemensam text

Fas 4 - Skriv en 
individuell text 
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3 Metod 
 

3.1 Metodgenomgång 

I min undersökning har jag valt att arbeta med kvalitativa intervjuer som metod. 

Dessa fokuserar på intervjupersonens livsvärld och hennes förhållande till den. 

Intervjun kräver en medvetenhet om frågeformer och samspelet som utvecklar 

sig mellan den som intervjuar och den som blir intervjuad (Kvale, 2007). Inter-

vjuns syfte är att låta elevernas egna upplevelser av cirkelmodellen bli sedda. Det 

är naturligt att fråga eleverna då det är deras upplevelser som jag eftersöker. 

Intervjuer kan vara strukturerade, ostrukturerade eller halvstrukturerade. Förde-

len att strukturera frågorna är att analysdelen blir lättare att genomföra. Halv-

strukturerade intervjuer styrs av en intervjuguide men lämnar plats för viss im-

provisation (Bell, 2000). Jag valde i min underökning att använda mig av en inter-

vjuguide med halvstrukturerade frågor (se bilaga 1).  

Några lämpliga råd som Kvale (2007) ställer är att ge en bakgrund till intervjun 

och skapa en god atmosfär i samband med intervjun.  Det gäller också att lyssna 

uppmärksamt, visa intresse samt respektera respondenten. Jag informerade 

mina respondenter sju dagar i förväg om undersökningens syfte och att jag skulle 

intervjua dem i ca 30 min. Jag genomförde sedan intervjuerna i ett rum där vi 

slapp bli störda. Jag upprepade syftet med intervjun. Jag ställde frågor om det 

var något oklart och sammanfattade för att de skulle få en chans att ändra sina 

svar om något var oklart.  

3.2 Urval 

Jag har valt ut tre elever av totalt 15 för en intervju. Jag valde dessa tre dels för 

att det är elever som hade lättast att uttrycka sig enligt min bedömning dels att 

det är min grupp vilket gjorde det lättare att genomföra undersökningen. De tre 

eleverna kom från Kina (45 år, kvinna), Somalia (30 år, man) och Irak (62år, kvin-

na). Samtliga tre personer hade bott i Sverige från tre till sex månader. Personen 

från Somalia kunde också rimligt mycket arabiska. Jag är själv arabisktalande i 

botten och kunde på det sättet utnyttja det för att få fram fler nyanser. Den ki-

nesiska respondenten är den i gruppen som talar bäst svenska enligt min be-

dömning. Elevernas bakgrund är att de är så kallade Spår-1. Det innebär att de 

har kort skolgång bakom sig och har läst svenska i max 6 månader.  

3.3 Tillvägagångssätt 

Jag utförde själva övningen med eleverna på följande sätt (översiktligt). Lägg 

märke till att jag genomförde steg 1-3 i Gibbons cirkelmodell. Orsaken till det är 

att det inte fanns tid till att genomföra steg fyra i modellen och att de studeran-

de är ganska svaga i det svenska språket och behöver mer tid på sig för alla mo-
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ment. Min bedömning är trots det att eleverna kunde bilda sig en uppfattning 

om arbetssättet trots att modellen inte genomfördes i sin helhet. Det som inte 

kom fram i undersökningen är då elevernas upplevelser av att skriva en helt egen 

individuell text. Det finns ingen värdering enligt min mening att något steg i mo-

dellen är mindre viktig men i detta fall var tiden (eller bristen på den) avgörande. 

Jag bedömer att alternativet att genomföra alla stegen inte hade gagnat lärandet 

utan upplevts som stressigt. 

Övningen valdes med utgångspunkt i Cummins teorier som säger att man bör 

konkretisera och ha en lägre kognitiv svårighetsnivå utifrån den typ av elever 

som jag hade (se urval). En instruerande text har som syfte att ge läsaren korta 

och precisa riktlinjer så att det ger ett bestämt resultat. Stegen ska ske i en kro-

nologisk följd. Jag gjorde bedömningen att en instruerande text var lämplig för 

mina elever då den är tydlig och enkel att följa. 

Dag 1: 

Jag informerade gruppen om att vi ska göra kokosbollar och syftet med uppgif-

ten. Eleverna fick receptet och uppmaningen att läsa igenom det och översätta 

det till sitt språk. Tidsåtgången var ca 30 min 

 

Dag 2:  

 Vi gick igenom receptet tillsammans och jag visade ingredienserna kon-

kret. Jag skrev ingredienserna och de verb som hör till, t ex vispa ihop, till-

sätt smör o s v, lägg till, blanda. Tidsåtgången var ca 1 h. 

 Eleverna började göra receptet och uppmuntrades att samtala om det de 

gjorde.  Tidsåtgången var ca 45 min. Jag bildade grupper med 5-6 elever 

per grupp. Det blev totalt tre grupper.  Vi återsamlades efter rasten. 

 Eleverna uppmanades att skriva ner hur man gör kokosbollar. Eleverna 

skrev sin egen text av det hade gjorde gjort med lärarstöd. I helgrupp 

hjälptes vi åt med att var och en skrev sin egen version. Slutligen skrev jag 

min version på tavlan. 

 Eleverna fick sedan i tvärgrupper sitta och läsa upp sina texter. På det sät-

tet blandades olika personer med olika språk.   

 Under de olika delarna ovan stöttade jag eleverna genom gå runt i grup-

perna för att lyssna, korrigera och uppmuntra 

 

Dag 3: Jag intervjuade tre av deltagarna 

Jag intervjuade alla tre under samma dag, den 5 maj, men vid olika tillfällen. Jag 

använde mig av videokamera (endast ljud). Det tog ca 30-40 minuter att genom-

föra varje intervju och den genomfördes i ett rum där vi slapp bli störda.  
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3.4 Databearbetning 

Jag skrev ner samtalen från intervjuerna och läste sedan igenom dem. Under 

klarläggningen av materialet togs överflödigt material bort och delades in i te-

man där jag fann mönster och som svarade mot min frågeställning. Det bör po-

ängteras att jag valt ut centrala citat och att det i vissa fall inte fanns så stor vari-

ation i svaren. Det är orsaken till att citaten i vissa fall är få. 

3.5 Vetenskapsteoretiska utgångspunkter 

Jag har ett hermeneutiskt synsätt. Det betyder att jag har ett kvalitativt synsätt 

och värdesätter kvalitativa data i högre grad än kvantitativa. Genom livserfaren-

heter och kunskaper försöker vi genom personliga tolkningar förstå den kom-

plexa verklighet vi är i. 

Verkligheten är en social konstruktion som skapats och uppfattas olika av olika 

människor och verkligheten blir därför beroende av vem som studerar den. Det 

är viktigt med reliabilitet i en undersökning och med det menar jag problemet 

med att någon annan ska kunna göra samma undersökning på samma sätt som 

jag (Backman, 1998). Jag har försökt att visa hur jag har gått tillväga men det är 

säkert så att jag omedvetet kan ha missat detaljer samt att övriga faktorer inte 

går att kopiera till hundra procent.   

Med validitet menar jag att jag ska mäta det har tänkt mig mäta (Bell, 2000). Jag 

anser att jag till viss del har lyckats. Frågorna som jag ställde till respondenterna 

är motiverade med hänsyn till syftet men respondenterna utvecklade inte så 

mycket svar som jag hade hoppats vilket gör att empirin är något tunn.   

3.6 Etik och integritet 

Jag meddelade de intervjuade om att jag ville intervjua dem en vecka i förväg och 

meddelade även syftet med intervju. Det är önskvärt att ge tid att tacka ja eller 

nej till en intervju. Det är också lämpligt att se till att de intervjuade inte ska kun-

na identifieras (Bell, 2000). Jag bedömer att respondenterna är anonyma i den 

här undersökningen.  

3.7 Metodkritik 

Intervjuerna skedde i en lugn miljö på skolan men det utesluter inte att de som 

intervjuats har känt annorlunda. I och med att de har en relation till mig (som 

lärare) kan det också påverka svaren.  

En annan svårighet är att få den intervjuade att förstå mina frågor. Det är också 

så att det finns nyanser i språken som gör det svårt att exakt översätta till t ex 

arabiska då det saknas ord för något. Dessutom kan eleverna ha svårt att ut-

trycka sig i frågor som de aldrig tidigare har funderat över.  Här kunde jag ha gett 

eleverna frågorna i förväg viket kanske hade varit en fördel men inte nödvän-

digtvis. Min oerfarenhet av att ställa frågor kan också ha spelat in. Jag har tidiga-
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re nämnt bristen på empiri. Eleverna svarade ganska korthugget trots uppfölj-

ningsfrågor. Jag ställde många öppna frågor som inte kunde besvaras med ja el-

ler nej men jag lyckades inte få så mycket svar tillbaka vilket gjorde att dialogen 

inte blev som jag hade hoppats.  

Jag har själv utformat en frågeguide som jag tyckte styrde mot uppsatsens syfte. 

Det kan naturligtvis alltid vara så att någon annan hade föreslagit andra frågor. 

Databearbetningen av teman är uppbyggda efter mitt sätt att förstå elevernas 

upplevelser och det är naturligtvis ett subjektivt val.  

Jag gjorde urvalet av respondenterna. Någon annan hade gjort ett annat urval 

och hade då fått ett annat resultat.  

Jag valde att genomföra cirkelmodellen men gjorde inte samtliga steg i proces-

sen. Det finns möjligheter att eleverna hade kommit med andra svar om även 

den delen hade ingått i studien. Jag gjorde valet att göra kokosbollar och hade 

det varit fråga om en annan aktivitet som t ex att byta däck. Då hade det funnits 

möjligheten att svaren hade sett annorlunda ut.   

 

 

 

  



12 

 

4 Resultat/Analys  
I nedanstående resultatdel har jag delat upp det i olika kategorier. Jag har försökt att 

fånga upp olika svar i de olika kategorierna. I de fall där det endast finns ett fåtal citat så 

innebär det att det saknades andra synpunkter eller att respondenterna svarade likvär-

digt enligt min tolkning. 

4.1 Översätta till sitt eget språk 

De studerande upplevde att det var enkelt att översätta receptet till sitt eget 

språk. Receptet var enligt eleverna lätt att översätta eftersom de tyckte det var 

enkla ord. Orden i recepten fanns även på deras hemspråk och de hade tillgång 

till lexikon. 

A: Jag har översatt allting. Det är inga problem att översätta det till arabiska, 
jag kan säga det utantill på arabiska. Men jag har svårt att säga det på 
svenska. 

B: Det gick bra. Men det var några svåra ord. 

L: Ja, jag översatte och bakade receptet hemma. Mycket gott, min man tyck-
te om det. 

 

4.2 Konkretion 

Eleverna uppskattar att jobba med uppgiften som var konkret. Eleverna svarade 

enhälligt ja på frågan om de tyckte om att få se ingredienserna och få jobba med 

dem (baka kokobollen). Det fanns inga avvikande uppfattningar eller nyanser i 

den frågan. Därför nöjer jag mig med att ta ut ett citat.  

B: Ja, jag förstod orden bättre då jag fick se ingredienserna 

 

4.3 Samarbete 

Den sammanfattande bilden av samarbetet är att eleverna pratade med var-

andra men förstod inte alltid varandra.  De uppskattade att jobba tillsammans 

och uttalar en vilja att tala mycket för att lära sig svenska. Eleverna betonade 

gång på gång att det var viktigast att lära sig kommunicera muntligt. De hade 

endast få kommentarer kring samarbete och då gällde det främst att tala. De sa 

inget om lärande av varandra då de jobbade med texter. 

A: han rättade mig när jag la fel mängd 

B: Ja jobba i grupp, prata, prata prata svenska är bra 

L: Vi pratade mycket men vi förstod inte varandra 

A: Jag vill prata, prata. Boken är bra men boken kan inte prata 

A: Jag är så rädd för att prata och säga fel så att andra kan skratta. Om jag 
inte uttalar ordet rätt så vågar jag inte säga det 
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4.4 Lärande 

Eleverna uppger att de har problem att komma ihåg orden och behöver repetera 

enligt deras sätt att uttrycka sig. De lär sig receptet utantill och ”sparar” det i sitt 

minne men på sitt hemspråk.  

A: Om jag ser orden i affären så kommer jag känna igen det direkt. Jag kan 
alla de där ingredienserna men jag måste repetera för att komma ihåg dem, 
jag lär mig lite, lite 

A: Jag behöver inte läsa receptet, jag har det i huvudet, perfekt fast på mitt 
hemspråk 

L: Nej jag kommer inte ihåg allt, vissa, lägga i, hälla i kommer jag ihåg 

 

4.5 Lärarstöd & uppgift 

Respondenterna upplevde lärarstödet som bra vilket beror på att de fick stött-

ning under arbetets gång. De tyckte att det var roligt att arbete som vi gjorde. 

Någon återger ett tidigare minne där eleven inte har fått en uppgift som passat 

elevens förförståelse utan har varit för komplicerad. Detta har då påverkat per-

sonens motivation på ett negativt sätt. Eleverna uppskattar att läraren skrev på 

tavlan om något som de hade gjort och att det fanns en dialog. 

A: Den förra läraren bad mig att skriva ett brev på svenska som om jag var 
akademiker. Jag satt bara av tiden för jag förstod ingenting. Jag var precis 
nybörjare på språket. Jag hade bara huvudvärk, jag gick till min handläggare 
och bad att få slippa skolan. Jag lärde mig inget.  

B: Vi fick mycket hjälp av läraren, det var bra 

B: Det var bra att vi skrev en text om det vi hade gjort. Man fick fråga och 
svara.  

A: ja , bra att du skrev på tavlan 

L: Jag tyckte det var roligt igår 

 

5 Diskussion och slutsatser  
Syftet med uppsatsen är att få en ökad förståelse hur SFI-elever upplever arbets-

sättet som är baserat på cirkelmodellen. Det samlade intrycket av min studie kan 

sammanfattas så här:  

Eleverna uppskattade arbetssättet, vilket var roligt. Min tro är att det beror på 

att de fick både tala, skriva och umgås på ett lättsamt sätt. Eleverna uppgav inte 

att det berodde på att uppgiften var stegvis men det går inte att bortse ifrån att 

det omedvetet var en positiv faktor. Cirkelmodellen är uppbyggd stegvis och 

progressiv i så måtto att det ställs högre krav i de olika stegen och där målet är 

att till sist kunna skriva en självständig text. I detta fall så gjordes inte det sista 

steget. Den sista delen (egen text) kunde ha påverkat elevernas syn på uppgiften. 
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I detta fall så var uppgiften avklarad inom en ganska kort tid och att uppgiften 

var ganska rolig. Detta spelar säkert in på elevernas upplevelse av uppgiften i 

stort. 

Översättningen till det egna hemspråket upplevdes som enkel. Vi använde lexi-

kon via nätet och texten var i sig inte så komplicerad vilket var med avsikt med 

utgångspunkt från Cummins teori om att välja uppgift efter elevens förförståelse. 

Eleverna uppskattade att lära sig språket genom en konkret uppgift. Detta bygger 

på Cummins teori att elever med låg utbildning ska ha enkla konkreta uppgifter. 

Eleverna uppskattade att jobba tillsammans men hade vissa problem att förstå 

varandra. Deras brister i språket gör att de har en begränsad nytta av varandra 

rent språkligt. Enligt sociokulturell teori så lär sig elever i samarbete med var-

andra. De uttalar inget sådant lärande men det är dock troligt att det sker ett 

lärande på något sätt även om de inte uppger att de lärde sig något av varandra 

genom att studera varandras texter. Det går heller inte att förringa den träning i 

social kompetens som det kan bli när man gör något konkret som t ex att baka 

kokosbullar tillsammans. 

De visar en vilja att vilja tala mer svenska. Detta kan verka lite förvånande då 

cirkelmodellens huvudfokus ligger på det skriftliga och inte det muntliga. Men 

det var återkommande bland de tre som jag intervjuade att det var förmågan att 

kommunicera muntligt som var viktigast. 

Eleverna har problem att komma ihåg orden och behöver repetera. Det kan bero 

på att jag intervjuade elever som är äldre.  Det stärker min känsla att det är vik-

tigt att repetera för att det ”ska sitta”. Det är rimligt att tro att förmågan att 

minnas nya ord minskar med åren. I det här fallet var det både nya ord och ett 

nytt recept. Det finns också en risk att eleverna fokuserade mer på att vara prak-

tiska och göra själva receptet än att ha fokus på det skriftliga i uppgiften. Här är 

det troligen upp till läraren att få eleverna att tänka på uppgiftens syfte än att 

endast baka och äta kokosbullar! 

Eleverna uppfattar att lärarstödet var bra och att arbetssättet passade eleven.  

Lärarstöd är mycket viktigt och det poängteras inom genrepedagogiken och cir-

kelmodellen. Valet av textgenre valdes av mig och just en instruerande text pas-

sade enligt min bedömning väl för elever med den bakgrund som jag hade.  
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6 Reflektion 
Det hade varit intressant att fullfölja hela modellen, det vill säga göra steg fyra i 

cirkelmodellen. I efterhand kunde det ha gjorts genom att eleverna hade skrivit 

om det de hade lärt sig på egen hand som ett slags sammanfattning med egna 

ord. Det skulle kunna vara ett sätt att utvärdera resultatet. 

En tänkbar fortsättning på den här uppgiften skulle kunna vara att skapa en upp-

gift som inte är instruerande utan t ex beskrivande text. Det kunde innebära att 

eleverna får uttrycka åsikter och känslor kring t ex en måltid. 

Som kuriosa kan jag nämna en observation jag gjorde för någon vecka sedan. Jag 

och eleverna (som ingick i projektet) gick och handlade mat. När vi kom tillbaka 

så gick två elever fram till tavlan helt spontant och skrev stegen hur vi hade 

handlat. Det var en text som liknade en instruerande text.  
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Bilaga 1: Intervju 

 

Frågeformulär 

Hur upplevde du att översätta receptet till ert eget språk? 

Hur upplevde du momentet då jag visade ingredienserna och skrev på tavlan? 

Hur upplevde du det praktiska momentet då du gjorde receptet? 

Hur upplevde du momentet då du själv skulle skriva texten efteråt? 

Hur upplevde du momentet då du i tvärgrupp läste/visade din text? 

Förstod ni syftet med övningen som helhet, vad som ni skulle lära er? 

Hur upplevde ni texten (receptet)? Var det lätt eller svårt att förstå texten? 

Hur upplevde ni arbetssättet? 

Känner du att du har lärt dig något? I så fall vad? 

Kommer du ihåg alla ord som vi gick igenom? 

Skulle du kunna skriva den här texten idag utantill? 

Upplevde du att du lärde dig något av dina klasskamrater? 

Hur upplevde du lärarens stöd? 
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Bilaga 2: Receptet 

 

 Kokosbollar 

Ingredienser 

12 dl havregryn 

4 dl socker 

1 dl kokos 

400 g margarin 

1 dl kokt, kallt kaffe 

4 msk vaniljsocker 

4 dl kakao 

Gör så här: 

Vispa först margarin och socker pösigt, helst med elvisp eller assistent. Tillsätt sedan resten av ingredien-

serna och rör en stund. Rulla sedan bollar av smeten (valfri storlek) och rulla dem sedan i kokos eller pärl-

socker. 

 


