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Sammanfattning 
 

Bakgrund 
Bakgrunden för arbetet är hämtat från den genrepedagogiska forskningen. Genrepedagogiken 

handlar om att stötta eleverna i deras lärande genom det sociokulturella perspektivet på 

lärande. Genrepedagogiken handlar också om att lära språk och grammatik i ett meningsfullt 

sammanhang genom en arbetsmodell som kallas cirkelmodellen. Det är cirkelmodellen som 

det här arbetet kommer att handla om. Vi har också valt att belysa cirkelmodellens arbetssätt 

utifrån Lgr11 och utveckling av elevers förmågor. 

 

Syfte 
Syftet med arbetet är att ta reda på hur ett antal lärare som undervisar i årskurs 2-6 resonerar 

kring att använda cirkelmodellen i sin undervisning.  

Metod 
Metoden för arbetet är kvalitativ intervju. Urvalet är strategiskt och undersökningen har 

genomförts med hjälp av inspelning och transkribering av lärarnas svar. Vid analysarbetet 

delades lärarnas svar upp i cirkelmodellens fyra faser. Kategoriseringen gjordes utifrån våra 

frågeställningar. De fyra kategorierna i analysen är: lärarens syn på lärande, Lgr11, elevers 

förmågor samt didaktiska konsekvenser av att använda cirkelmodellen i undervisningen. 
 

Resultat 
Resultatet av undersökningen visar att lärarna anser att eleverna med hjälp av cirkelmodellen 

kan öka sin kvalité i sina texter. De vinner en säkerhet i att formulera sig muntligt och 

skriftligt och känner en tillit till sin förmåga. Lärarna påtalar att arbetet med cirkelmodellen 

tar tid, men att eleverna utvecklar den analytiska, kommunikativa och metakognitiva 

förmågan samt den begreppsliga förmågan och förmågan att hantera information. Lärarna är 

eniga om att genom cirkelmodellens arbetssätt har fler elever en chans att lyckas. 
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Förord 

I det här arbetet kommer du som läsare att få veta mer om ett arbetssätt som kallas 

cirkelmodellen och som ingår i genrepedagogiken med ursprung i Australien. 

Genrepedagogiken syftar till att ge elever kompetens i att skriva i olika typer av genrer. Vårt 

arbete kommer i huvudsak att benämna genrer som texttyper. Genrepedagogiken består också 

av Hallidays system-funktionella grammatik och Vygotskijs sociokulturella perspektiv på 

lärande. Som teoretisk ram för det här arbetet har vi därför valt den sociokulturella teorin för 

lärande som handlar om att lärandet sker i samspel med andra människor. För att inte göra 

arbetet alltför omfattande har vi valt att inrikta vårt arbete mot cirkelmodellen. Hur 

cirkelmodellen är uppbyggd och vad den innehåller kommer du att få veta mer om i den 

fortsatta delen av arbetet.  

Efter avslutad utbildning kommer vi som gjort det här arbetet att få behörighet att undervisa i 

matematik, de naturorienterande ämnena samt svenska. Av naturliga skäl har vi därför i vårt 

arbete valt att fokuserar på skolans naturorienterande ämnen och svenska, men givetvis kan 

det här arbetssättet med cirkelmodellen överföras även till andra av skolans ämnen. 

Vår undersökning har genomförts med hjälp av kvalitativa intervjuer. Du som läser det här 

arbetet kommer att möta en lite annorlunda struktur då vi presenterar studiens resultat i fyra 

delar utifrån cirkelmodellens fyra faser, därefter följer en sammanfattning av varje fas som 

sedan följs av resultatdiskussion. Slutligen behandlas didaktiska konsekvenser och slutsats. Vi 

har gjort detta val för att underlätta för läsaren att ta del av vårt arbete. 

Vi vill tacka vår handledare, Maria Ferlin som hjälpt oss med detta arbete och gett oss 

relevanta synpunkter. Vi vill också tacka Gunilla Elber som hjälpt oss att få kontakt med 

några av våra respondenter. Givetvis vill vi också tacka de lärare som har ställt upp med tid 

och engagemang för de intervjuer som vi genomfört. 

Vår förhoppning är att du som läser det här arbetet, vare sig du är lärarstudent, 

nyutbildadlärare, har arbetat som lärare i många år, är forskare eller på andra sätt är 

intresserad av pedagogik ska få veta mer om cirkelmodellens arbetssätt och inspireras av vårt 

arbete. 

 

 

Pia Lücke och Emma Wennberg 

Varberg, januari 2013. 
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Inledning 

En regnig och blåsig dag i maj hittar en pojke en grön liten larv på skolgården, tar upp den 

och granskar den noga. Ögonen lyser av förtjusning och han utbrister: "Titta vad jag har 

hittat!". Skolkamraterna samlas i en tät klunga kring pojken för att se det lilla krypet. Eleverna 

börjar ivrigt diskutera med varandra om vad det skulle kunna vara för sorts kryp. Någon av 

eleverna har en tanke om att det skulle kunna vara en larv och att den så fall kommer att bli en 

vacker, stor fjäril. "Vi måste ge den lite mat", utropar en av eleverna och böjer sig ner mot 

marken för att hitta något ätbart till larven. "Men vad äter larver egentligen?" undrar en av 

eleverna. "Vi får ta reda på det tycker jag!", svarar en annan elev lika ivrigt. Plötsligt ringer 

skolklockan med sina gälla toner, rasten är slut och de bestämmer sig för att ta med sig larven 

in till klassrummet. 

De här vardagliga upptäckterna som görs av elever kan vara värdefulla utgångspunkter i en 

lärares undervisning. Nyfikenheten och lusten hos eleverna till att veta och få svar på frågor 

öppnar på ett naturligt sätt en väg till att nå nya ämneskunskaper och att utveckla språket i ett 

meningsfullt sammanhang. Det blir ett tillfälle där eleverna kan få utveckla förmågor och 

färdigheter som att lyssna, samtala, läsa och skriva.  

Idag kan det upplevas som att samhället ställer större krav på den enskilde individen. I skolan 

kan eleverna få verktyg och stöttning så att de är utrustade för att möta samhällets krav, bli 

delaktiga och engagerade medborgare. För att möta upp individens och samhällets behov har 

den nya läroplanen, Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr11 

(Skolverket, 2010) uttryckt och formulerat det centrala innehållet och kunskapskraven på ett 

mer konkret och tydligt sätt än tidigare. I läroplanen för ämnet svenska och även andra 

ämnen, såsom de naturorienterande ämnena, ska eleverna kunna läsa, kritiskt granska, värdera 

innehållet och ta till sig information från olika sorters texter, så kallade genrer. Det här 

omfattande innehållet i Lgr11 ställer höga krav på hur läraren utformar och genomför 

undervisningen. Eleverna ska i undervisningen kunna få möta det centrala innehållet, samt få 

möjlighet att uppfylla kunskapskraven och få uppleva att de lyckas och att de kan nå 

framgång i skolarbetet. 

Under specialiseringsterminen i svenska funderade vi kring hur en sådan undervisning skulle 

kunna se ut och om det fanns någon bra modell att använda sig av. Vi fann då ett arbetssätt 

som kallas cirkelmodellen. Första gången användes den av Martin och Rothery (1986) i 

Australien. Den här modellen väckte vårt intresse eftersom den innehåller en speciell 

arbetsgång som lärare och elever kan följa i arbetet med olika genrer för att utveckla 

skrivandet i skolan. På Skolverkets hemsida
1
 hävdades att just cirkelmodellen skulle kunna 

vara en väg för bättre måluppfyllelse. I vår undersökning kring cirkelmodellen besökte vi 

olika skolor där lärare arbetar utifrån cirkelmodellen.  Alla intervjuade lärare uttryckte att: 

Med rätt verktyg och stöttning har fler elever chans att lyckas! 

                                                 
1
 http://www.skolverket.se/skolutveckling/ncs/reportage/2010/cirkelmodellen-en-vag-till-battre-maluppfyllelse-

1.139639 [121022] 

http://www.skolverket.se/skolutveckling/ncs/reportage/2010/cirkelmodellen-en-vag-till-battre-maluppfyllelse-1.139639
http://www.skolverket.se/skolutveckling/ncs/reportage/2010/cirkelmodellen-en-vag-till-battre-maluppfyllelse-1.139639
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Syfte 

Syftet är att ta reda på hur ett antal lärare som undervisar i årskurs 2-6 resonerar kring att 

använda cirkelmodellen i sin undervisning. 

Eftersom ämnet i sig är ganska stort har vi valt att inrikta arbetet mot mer specifika 

frågeställningar kring cirkelmodellen enligt följande: 

Frågeställningar: 

– Vilken syn har lärarna på elevers lärande i arbetet med cirkelmodellen? 

 – Hur uttrycker sig lärarna kring Lgr11 i relation till cirkelmodellen? 

– Vilka förmågor menar lärarna att eleverna har möjlighet att utveckla i arbetet med 

cirkelmodellen? 

– Vilka didaktiska konsekvenser anser lärarna uppkommer i arbetet med cirkelmodellen? 
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Bakgrund 

I följande stycke kommer vi att beskriva cirkelmodellens ursprung, dess uppbyggnad samt 

forskning kring cirkelmodellen. Därefter kommer det att handla om forskning kring språk, 

samarbete och stödstrukturer i undervisningen. I bakgrunden knyts cirkelmodellen samman 

med Lgr11, elevers förmågor och berör vad som efterfrågas i de nationella proven i de natur- 

och samhällsorienterande ämnena för årskurs 6.  

Cirkelmodellen som arbetssätt i skolans undervisning 

Cirkelmodellen har sitt ursprung i genrepedagogiken vilken härstammar från Australien. Den 

uppkom då man ville lära aboriginer att läsa och skriva på sitt andraspråk (Gibbons, 2010, ss. 

17-24). Cirkelmodellen är baserad på genrepedagogiken som innehåller det sociokulturella 

perspektivet på lärande och Hallidays teori om språk (figur 1). 

 

Figur 1. Cirkelmodellens delar formad som en tratt (Inspirerad av Johansson och Sandell 

Ring, 2010, s. 28) 

En del av genrepedagogiken innefattar Vygotskijs utgångspunkter och tankar kring lärande 

genom samarbete och stöttning genom lärande i närmaste utvecklingszonen. Den andra delen 

består av Hallidays språkteori; om att behandla och arbeta med språk i ett meningsfullt 

sammanhang, att se språket som människans verktyg för att kommunicera samt att fokusera 

på språkliga drag i olika typer av texter. Genrepedagogiken ser explicit undervisning som 

centralt för att göra det enklare för elever att lära sig språket och att använda det för lärande 

(Johansson, Sandell Ring, 2010, s. 25-28). Vår undersökning har vi valt att fokusera kring 

cirkelmodellen, vilket är ett arbetssätt bestående av fyra faser.  

Cirkelmodellens uppbyggnad 

Cirkelmodellen är en arbetsmodell bestående av fyra faser som skapats av Martin och Rothery 

(1986). Dessa fyra faser är tanken att lärare och elever ska gå igenom tillsammans (Gibbons, 

2010, s. 91). Enkelt uttryckt kan det sägas att modellen börjar i det stora, för att gå vidare till 

det lilla, där elevens egen text blir slutprodukten i arbetsprocessen. Modell av själva 

arbetsgången finns nedan (figur 2). 

Halliday Vygotskij 

Martin och 

Rothery 
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Figur 2. Cirkelmodellens fyra faser (fritt efter Johansson & Sandell Ring, s. 31) 

I kommande stycke kommer de fyra olika faserna i cirkelmodellen att beskrivas närmare. 

Vidare behandlas vilka resultat eleverna anses uppnå med hjälp av cirkelmodellen samt den 

kritik som lyfts fram kring cirkelmodellen. 

Fas 1. Bygga upp kunskap inom området 

Gibbons (2010, s. 92) menar att denna fas består av att elever med lärarens vägledning bygger 

upp en kunskap inom ett ämnesområde. Läraren tar reda på elevernas förkunskaper och de 

samlar tillsammans ord och begrepp inom området på olika sätt. I denna fas är 

kommunikationen viktig. Eleverna för anteckningar, lyssnar, talar med varandra och läser. 

Författaren belyser att det är en fördel att ha en gemensam tankekarta och att använda mycket 

bilder som stöd och betonar att elever och lärare ska fokusera på texternas innehåll.  

Fas 2. Modellering och dekonstruktion 

Humphrey och Macnaught (2011, s. 101) beskriver att lärare och elever i denna fas kan 

använda sig av ett metaspråk, dvs. språk om språket, som handlar om att språkliga drag lyfts 

ut ur texten. Med hjälp av det här metaspråket kan eleverna sedan föra över sin kunskap även 

till andra områden och föra samtal med andra elever. Texten bryts ner i mindre delar med 

målet att eleverna ska få möjlighet att studera vilken funktion de språkliga dragen har i en viss 

texttyp utifrån textens syfte (Gibbons, 2010).   

Fas 3. Gemensam textkonstruktion 

Gibbons (2010) beskriver att lärare och elever i fas tre konstruerar en text tillsammans med 

hjälp av whiteboardtavla eller andra skrivverktyg. Läraren fungerar som en sekreterare och 

skriver ner de förslag som kommer från eleverna med hjälp av metaspråket. Lärandet sker 

enligt Humphrey och Macnaught (2011, s. 101) i samtalet mellan elever och läraren och det 

som skrivs ner på tavlan. Gibbons (2010, s. 96) menar att det i denna fas är fokus på både 

språk och innehåll som sätts i ett sammanhang. Eleverna föreslår och har idéer om textens 

innehåll, och i interaktion med läraren funderar de kring hur texten kan förbättras. Lärararen 

ställer frågor till eleverna under det gemensamma arbetet, och påminner eleverna om hur 

texterna i fas 2 var uppbyggda. Författaren menar också att modelltexten som skrivits 

gemensamt liknar det eleverna själva ska åstadkomma och kan fungera som ett stöd i nästa 

fas.   



10 

 

Fas 4. Självständig textkonstruktion 

Gibbons (2010, s. 99) menar att eleverna i denna fjärde fas antingen på egen hand eller parvis 

konstruerar en text. Hon menar vidare att det kan vara en fördel att låta den modelltext som 

läraren gjort tillsammans med eleverna vara tillgänglig. Denna fas innehåller också 

responsskrivning av läraren som kan driva det självständiga skrivandet framåt (Gibbons, 

2010).  Derewianka (2012, s. 141) anser att förarbetet från de tidigare faserna gör att eleverna 

känner en tillit till sin förmåga att formulera sig i skrift.  

Cirkelmodellen och forskning 

Kritik som har lyfts fram mot cirkelmodellen och dess tre första faser, som har sin grund i 

samtalandet, är enligt Humphrey och Macnaught (2011, ss.111-112) att läraren kan ta en för 

stor roll i klassrummet och inte ger eleverna utrymme för att tala. Författarna betonar också 

att läraren ska lyssna in elevernas förslag och föra in dem i texten för att skapa en delaktighet. 

De lyfter också fram att lärarens uppgift är att ställa öppna frågor för att främja kreativiteten 

så att undervisningen inte upplevs som alltför styrd av läraren.  En annan aspekt att ha i 

åtanke är att den här modellen tar mycket tid i anspråk, både när det gäller tid under lektionen, 

men också för lärarens förberedelser (Gibbons, 2010, s. 100). Sandell Ring (2008, s. 85) 

beskriver i sin undersökning att lärare som har fördjupat sig i genrepedagogiken ser faror med 

att de använder genrepedagogiken och cirkelmodellen på ett felaktigt sätt. Genrearbetet kan 

riskera att tolkas på fel sätt då läraren saknar tillräckliga genrekunskaper eller då olika 

faktorer kan bidra till att ämnets innehåll går förlorat. Hon lyfter därför betydelsen av att 

läraren har fördjupade kunskaper om genrepedagogiken och har någon kollega att stötta sig 

emot samt att alla lärare inom skolan är intresserade av modellen och samarbetar. 

Liberg (2009a, s. 57) menar att modellen kräver att alla ämneslärare äger en textkompetens. 

Hon hävdar att många av dagens lärare inte innehar mer kunskaper om texters uppbyggnad 

och språkliga drag än många andra yrkeskategorier. Författaren ser ett problem i att de flesta 

lärare inom skolans värld inte innehar kunskaper om elevernas läs- och skrivutveckling och 

kunskaper om betydelsen av ge stödstrukturer till eleverna under arbetets gång. För att 

utveckla elevers skrivande menar hon att fler lärare behöver inneha kunskaper om språkets 

samspel med innehåll, form och funktion samt fokusera på språket i flera olika sammanhang. 

Därutöver är det centralt att läraren är medveten om betydelsen att ge eleverna utrymme för 

reflektion kring texters syfte och uppbyggnad. Watkins (1999) menar samtidigt att arbetet 

med olika genrer kan riskera att språket skiljs från sitt sammanhang och snarare blir regler för 

skrivandet och med en mall som måste följas.   

Liberg (2009b, s. 21) menar att en annan kritik som lyfts fram mot cirkelmodellen är att 

eleverna med det här arbetssättet kan bli för starkt styrda av hur texten ska se ut och att det 

kan hämma deras kreativitet. Cirkelmodellen riskerar att bli en modell bland många andra och 

förlora sin ursprungliga tanke och struktur. Den kan också ges en allt för positiv syn och tas 

emot allt för okritiskt. ”[…]inte helt ovanligt är att modellen börjar leva sitt eget liv och även 

blir starkt instrumentaliserad” (Liberg, 2009, s. 21). Hon menar att lärarens utmaning är att 

finna en balansgång mellan att fokusera kring skolans ämnesinnehåll och dess språk- och 

genreinnehåll.  
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Forskning kring språk, samarbete och stödstödstrukturer i undervisningen  

Schleppegrell (2005, s. 49) belyser att läraren har en medierande funktion och kan fungera 

som en länk mellan elevens vardagsspråk och skolspråk. Lärarens uppgift är att lyfta fram 

relevanta begrepp som kan vidga elevernas förståelse och göra ämnet mer begripligt. 

Samtidigt ska läraren också skapa möjlighet för eleverna att använda begreppen och göra dem 

till sina i relevanta skolsammanhang. Bergöö (2009, s. 29) betonar att det är lärarens uppgift 

att fungera som en länk genom att samla elevernas förkunskaper och drivkrafter för att 

utveckla deras vardagsspråk till att förstå och lära på ett skolspråk. Läraren tar tillvara 

elevernas upplevelser och stimulerar eleverna med framåtsyftande frågor och förslag.    

Forskaren Hattie har genomfört en metaundersökning med miljontals elever för att synliggöra 

vilka faktorer som påverkar elevernas lärande. Den publicerades på engelska 2009 och utkom 

på svenska 2012. Hattie (2012, ss. 110-111) menar att samarbete mellan elever är 

betydelsefullt för deras kognitiva utveckling. Med lärarens stödstrukturer i undervisningen har 

eleven möjlighet att lära sig mer än vad han eller hon skulle ha kunnat på egen hand. Vidare 

lyfter Hattie betydelsen av att läraren utgår från elevernas förkunskaper, elevers intressen och 

upplevelser då de kan utgöra krokar som ny kunskap kan hänga upp på. Stödet i form av ett 

målinriktat arbetssätt som erbjuder strategier, flera tillfällen att öva och många ingångar för 

olika lärstilar är betydelsefullt för elevers lärande i skolan. Vidare tar författaren upp att det 

krävs en gemensam planering och pedagogiska samtal mellan lärarna för att nå största möjliga 

måluppfyllelse hos eleverna. Författarna Clark och Graves (2004, s. 575) uppger att lärarens 

stöd inbjuder till samarbete och på det här sättet når eleverna en bättre måluppfyllelse. Burns 

och de Silva Joyce (2005, ss. 2-4) påpekar att lärarens stödstrukturer i undervisningen bör 

synkroniseras med elevens behov och justeras kontinuerligt allt eftersom elevens kunskaper 

och färdigheter utvecklas. Clark och Graves (2004, s. 570) förklarar att stödet bör vara något 

över den enskilda elevens nivå. Efter upprepade erfarenheter menar Hammond och Gibbons 

(2005, s. 9) att eleven internaliserar tillvägagångssättet och kan då självständigt utföra 

uppgiften. Eleven får en känsla av att göra framsteg och läraren kan vägleda eleven till nästa 

steg och utmana eleven med nya uppgifter, som då ligger i elevens närmaste utvecklingszon 

(figur 5). Stödet som lärarna tillhandahåller i olika former i undervisningen ska alltså leda 

eleverna till att göra framsteg och utveckla sina förmågor, färdigheter och kunskaper för att de 

så småningom ska kunna utföra uppgifterna självständigt. 
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Figur 3. Modell av Mariani: De fyra zonerna inom undervisning och lärande. (Fritt efter 

Hammond och Gibbons, 2005, s. 9) 

Stöttning och zonen för närmaste utveckling 

Stöttningen, även kallad scaffolding är den stödjande undervisning med ramar, strukturer och 

strategier, som läraren tillhandahåller för sina elever för att de ska kunna utveckla sina 

förmågor och färdigheter. Begreppet scaffolding användes för första gången av Wood, Bruner 

och Ross (Hammond & Gibbons, 2005, s. 8) som en metafor för stödstrukturer i barns 

språkutveckling. Scaffolding brukar förklaras med liknelsen; att scaffolding är 

byggnadsställningen för ett hus som ska byggas. Elevernas arbete är själva huset. När 

väggarna väl står stabilt så kan byggnadsställningen tas bort. När eleven går vidare till nästa 

utvecklingsområde så görs en ny byggnadsställning (Sandell Ring, 2008).  Stöttning bör vara 

målinriktad och fokusera på utveckling (Vygotskij, 1934/1999, s. 334). Det är viktigt att 

stödet ligger steget strax över elevernas egen förmåga och att det utvecklar elevens förmågor. 

Zone of proximal development (ZPD) kan översättas till zonen för närmaste utveckling. 

Begreppet betecknar det avstånd mellan det barnet kan klara av själv och vad det kan göra 

tillsammans med en annan kamrat eller vuxen person med större kompetens i ämnet 

(Gibbons, 2010, s. 29).  

Samtalet som byggsten i undervisningen 

Skolverket lyfter språkets betydelse för elevers kunskapsutveckling:  

Samtalen kring upplevelser i vardagen eller kring det elever läst eller sett, där läraren ställer öppna 

frågor och inspirerar eleverna att anknyta till sina egna erfarenheter, utvecklar och utmanar 

språkförmågan.     

(Skolverket, 2011b, s.16) 

Samtalandet ska alltså ta sin grund i elevernas erfarenheter och upplevelser i vardagen och 

läraren ska i sin undervisning ta tillvara på detta i elevernas fortsatta kunskapsbygge. Att 

samtala innebär två viktiga aspekter och förmågor, dels att tala och dels att lyssna på någon 
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annan. I samtalet blir eleven en aktiv språkanvändare. 

Langer (2005) beskriver att eleverna i sin läs- och skrivutveckling ska få möjlighet att 

utveckla det komplexa tänkandet. Det innebär att eleverna medan de utvecklar sin 

kommunikativa förmåga ska få möjlighet att jämföra och värdera olika slags texter med 

varandra och därigenom utveckla den analytiska förmågan. Eleverna ska få utmanas i sin 

kommunikativa förmåga samtidigt som de tränar sin analytiska förmåga, vilket blir en dubbel 

uppgift för eleverna och för läraren i sin planering av undervisningen (Bergöö, 2009, s. 187).  

Cirkelmodellen och Lgr11 

I följande stycken behandlas den nya läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet, Lgr11, årskurs 4-6 (Skolverket, 2010). Vi har valt att ta upp syfte och 

kunskapskrav i svenska och natur- och samhällsorienterande ämnen, eftersom vi vill 

undersöka om cirkelmodellens arbetsätt skulle kunna stämma överens med läroplanens 

utgångspunkter och krav. Därefter gå vi in på hur kunskapskraven kopplas till förmågorna för 

att slutligen beskriva hur undervisningen kan planeras och fokuseras på för att så många 

elever som möjligt ska lyckas i sitt skolarbete.  

Granskning av syfte i de natur- och samhällsorienterande ämnena  

Språkets betydelse betonas i alla ämnen i större utsträckning än tidigare i den nya läroplanen 

(Skolverket, 2011a, s. 6). I natur- och samhällsorienterade ämnenas innehåll påträffas centrala 

återkommande teman som till exempel; att eleverna ska använda begrepp, föra resonemang, 

redogöra, söka, tolka, granska och värdera information, vara källkritiska, söka likheter och 

skillnader och formulera frågeställningar samt skapa texter anpassade till syfte. Vidare ska 

eleverna kunna jämföra olika slags texter och kunna visa på om en text är vetenskapligt 

skriven eller inte. Skolverket (1998) gav 1999 ut en kvalitetsrapport som föreslog att eleverna 

skulle erbjudas att arbeta med språket i alla ämnen. I rapporten påpekades det att det bör 

arbetas mer med ämnenas specifika språk och genrer för att stötta eleverna i sin läs- och 

skrivutveckling. Rapporten tycks ha resulterat i att språket har lyfts fram inom alla ämnena i 

Lgr11. ”En annan utgångspunkt i arbetet har varit ett socialinteraktionistiskt och 

språkpedagogiskt synsätt på språkutveckling”(Skolverket, 1998, s. 107). Rapporten tar upp 

att skolans alla ämnen har sina specifika ord, begrepp och uttryck, som bör behandlas i 

undervisningen (Skolverket, 1998). 

Granskning av syftet och centralt innehåll i ämnet svenska 

I svenskämnets "syftestext" i Lgr11 (Skolverket, 2010, ss. 222- 224) framgår att språket är 

centralt då undervisningen ska formas så att eleven kan utveckla sitt språk för att tänka, 

kommunicera och lära. Kommentarmaterialet till kursplanen i ämnet svenska (Skolverket, 

2011a, s. 7) lyfter betydelsen av att språket utvecklas i samspel och att det är en 

grundplattform för individers identitet och en nyckel till att ingå i olika gemenskaper. Vidare 

påpekas att just språkförmågan har en stor betydelse för individens möjligheter att verka och 

vara delaktig i samhället. Under syftet i ämnet svenska skrivs också att eleverna inte bara ska 

utveckla sina kunskaper i språket utan om språket (Skolverket, 2010) .  

I det centrala innehållet för ämnet svenska finner vi exempelvis begrepp som lässtrategier, 
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textuppbyggnad, sambandsord, språkliga strategier och texters typiska drag (Skolverket, 

2010, s. 223-225). Ämnet svenska ska stimulera eleverna att läsa och skriva olika slags texter, 

såsom både skönlitteratur och sakprosa. En negativ trend i förmågan att kommunicera i tal 

och skrift har visat sig i olika nationella och internationella test (Skolverket, 2011a). Denna 

trend önskar man bryta genom att läroplanen pekar på att undervisningen ska utveckla elevers 

förmåga att uttrycka sig och att utifrån respons bearbeta sina texter.  

Kunskapskrav och elevers förmågor 

När vi går vidare för att granska och se vad som krävs i årskurs 6, då eleverna ska erhålla 

betyg, finner vi att kunskapskraven är centrerade kring elevers förmågor. Kunskapskraven 

(Skolverket, 2010) pekar på hur betydelsefullt det är att undervisningen stöder elevernas 

utveckling av olika förmågor och färdigheter. Läraren bedömer hur eleverna samtalar, 

diskuterar och använder olika begrepp i resonemang och hur eleven skapar texter som är 

anpassade till olika sammanhang och syften. Läraren bedömer även hur eleverna visar och 

förklarar olika samband, beskriver likheter och olikheter och visar på mönster i olika texter. 

Det här sker muntligt såväl som skriftligt i passande texttyp. Det förväntas också att eleverna 

använder sig av lässtrategier för att kunna läsa skönlitteratur och faktatexter samt hantera 

information på olika sätt. Eleven ska också kunna ge omdömen om texters innehåll och kunna 

bearbeta dem utifrån respons. Kommentarmaterialet för ämnet svenska har sammanfattat 

följande centrala förmågor som elever förväntas utveckla: 

– läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften 

– formulera sig i tal och skrift 

– anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang 

– urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer 

– söka information från olika källor och värdera dessa 

     (Skolverket, 2011a, ss. 24-25) 

I de natur- och samhällsorienterande ämnena kan vi se liknande förmågor som eleverna ska 

utveckla. Det beskrivs då som att eleverna ska: 

– kritiskt granska och analysera information från olika källor 

– kommunicera och ta ställning i olika frågor 

– använda olika begrepp för att beskriva, diskutera, argumentera, resonera och förklara 

                        (Skolverket, 2010, ss. 111-112; ss. 121-123) 

 

De nationella proven efterfrågar elevers förmågor 

Specifikt för de naturorienterande ämnena är även att eleverna ska genomföra systematiska 

undersökningar (Skolverket, 2010). I kommande nationella prov för årskurs 6 i NO-ämnena 
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2
, finner vi att de är konstruerade utifrån tre delprov som utgår från elevernas förmåga att 

kommunicera, undersöka och beskriva samt förklara begrepp med ett NO-innehåll.   

Svanelid (2011) beskriver elevernas förmågor som "The Big five".  Författaren lyfter fram att 

det är centralt för läraren att fokusera på förmågorna vid planering av undervisningen och 

sammanställande av lpp:er. ”The Big five”, de viktigaste förmågorna, är enligt Svanelid 

följande: (figur 4). 

 

Figur 4. Illustration av begreppet: ”The Big five”. Fritt efter Svanelid (2011) 

Teoretisk utgångspunkt 

Studiens teoretiska utgångspunkt är det sociokulturella perspektivet. Förutom Hallidays 

språkteori ligger den sociokulturella synen på lärande ligger till grund för genrepedagogiken 

och bör därmed utgöra en del i cirkelmodellens arbetsgång. Vi vill i vår undersökning studera 

närmare hur det sociokulturella perspektivet på lärande beskrivs i praktiken av de lärare som 

använder cirkelmodellen i sin undervisning. 

Sociokulturellt perspektiv 

Den sociokulturella synen på lärande har sitt ursprung i Ryssland under början av 1900-talet. 

Lev Vygotskij är den sociokulturella teorins grundare och hans tankar och idéer kring 

mänsklig utveckling, lärande och språk har spridit sig från Europa till Amerika och ända till 

Australien. Den sociokulturella teorin har allt sedan 80-talet i västvärlden influerat 

undervisningen i skolan (Gibbons, 2010, s. 26).  

Språket och interaktion 

Teorin ser inte individens utveckling som individuell, utan som en följd av individens sociala, 

historiska och kulturella erfarenheter. Säljö (2000, s. 81) lyfter här begreppet mediering och 

menar att våra tankar och föreställningar växer fram och påverkas av den omvärld vi lever i. 

                                                 
2
 Källa hämtad från: www.Npno6.se [12-12-12] 

http://www.npno6.se/
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För att lära och utvecklas använder individen kunskaper och artefakter, redskap, som finns i 

dess omgivning. Den sociala, historiska, kulturella miljön och dess artefakter medierar, det 

vill säga förmedlar kunskap till individen. Enligt författaren är det främsta medierande 

verktyget för individen språket och dess olika variationer och användningsmöjligheter. 

Vygotskij (1934/1999, s. 129) påpekar att när individen tillägnar sig språket utvecklas också 

individens tänkande. Vidare uttrycker Vygotskij att språket är grundläggande för allt lärande. 

Den sociokulturella teorins grundare ser språk och tänkande som en enhet. Hur skicklig 

individen blir i att använda språket beror dock på vilka erfarenheter individen gör i olika 

sociala sammanhang och situationer.  

Vygotskij (1934/1999, s. 8) ser elevers samarbete med andra som en källa till 

språkutveckling. "...Det som barnet idag kan göra i samarbete kommer det att imorgon att 

kunna göra självständigt" (Vygotskij, 1934/1999, s. 333). Samspel fyller en viktig funktion 

för att utveckla elevens tänkande. Interaktionen och samspelet är centralt för utvecklingen av 

ett språk. Det är i det mänskliga mötet som lärandet sker enligt den sociokulturella teorin 

(Säljö, 2000, ss. 11-27).  

Metod och genomförande  

Studiens syfte är att ta reda på hur ett antal lärare som undervisar på fyra olika skolor i årskurs 

2-6 resonerar kring användandet av cirkelmodellen i undervisningen. En relevant metod för 

att kunna besvara detta syfte är att intervjua lärare som använder cirkelmodellen i sin 

undervisning. Datainsamling med hjälp av intervjuer kräver etiska överväganden och ett 

begränsat antal respondenter innebär konsekvenser för resultatets generaliserbarhet.  

Kvalitativ intervju 

För vår undersökning har vi valt kvalitativ intervju som redskap för att ta reda på hur sex 

utvalda lärarna resonerar kring användandet av cirkelmodellen i undervisningen. En av 

intervjuerna skedde med två lärare som deltog samtidigt. Det här valet gjordes eftersom 

lärarna ingick i samma lärarlag och samarbetade kring undervisningen i samma årskurs. 

Bryman (2011, s. 412-413) beskriver att den kvalitativa intervjun är ett bra verktyg, eftersom 

den ger en stor flexibilitet och intresset är riktat mot den som intervjuas. För vår undersökning 

har vi valt en så kallad semistrukturerad intervju (Bryman, 2011). En sådan intervju innebär 

att respondentens svar styr samtalet och intervjun utgår från en stödmall med ett antal 

huvudfrågor kring ett tema (bilaga 1). Turordningen av frågorna och formuleringarna kan 

ändras under samtalets gång. Utifrån den stödmall som vi konstruerat, var det möjligt att 

genomföra intervjuerna på ett naturligt och avspänt sätt, hålla sig till ämnet och inte tappa 

tråden, vilket Kihlström (2007, s. 53) beskriver kan vara en svårighet då intervjusituationen är 

ovan. Stödmallen utgjorde också stöttning för respondenten och möjliggjorde att läraren fritt 

kunde berätta kring ämnet med hjälp av mallen, som liknar en tankekarta. I en 

semistrukturerad intervju finns det utrymme för spontana frågor. Kvale (1997, s. 120) menar 

dock att spontana frågor kan bli svåra att analysera, eftersom man löper en risk att inte kunna 

kategorisera respondenternas svar. Författaren uppger vidare att det är fördelaktigt att ställa 

öppna frågor, eftersom man då kan få ut så fylliga och detaljrika svar som möjligt. 

Inspelningsfunktionen på våra telefoner användes för att upptäcka om ledande frågor ställdes 
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vid intervjutillfället och som stöd för senare transkriberingar. Vår strävan var att före, men 

även under, intervjutillfällena skapa förtroende och en god kontakt till de utvalda 

respondenterna, vilket Kvale (1997, s. 120) lyfter som en betydelsefull utgångspunkt för en 

intervju.  

Urval 

Vi hade i början av vår undersökning svårigheter att nå lärare som hade erfarenhet av arbete 

utifrån cirkelmodellen. Vi skickade mejl till olika skolor som vi efter sökande på internet 

antog arbetade utifrån cirkelmodellen. Tillvägagångssättet för att få kontakt med lärarna var 

främst via mejl för att sedan gå vidare med telefonkontakt. Vi upplevde att en direktkontakt 

med lärarna var mest framgångsrik för att påskynda processen. En annan väg är att ha någon 

kontaktman som kan fungera som ett led i att få tillgång till undersökningsområdet då man 

exempelvis vill besöka en skola. Bryman (2011, s. 413) beskriver att en informatör kan var en 

god hjälp för att knyta kontakter i vissa sammanhang, vilket vi valde att ta hjälp av i vår 

undersökning. 

Vår urvalsgrupp består av sex lärare från fyra olika skolor i södra delen av Sverige. Lärarna 

undervisar utifrån cirkelmodellen i årskurserna 2-6 i skolans olika ämnen. Urvalet är 

strategiskt, då det valts ut ett antal lärare som arbetar utifrån cirkelmodellen (Bryman, 2011). 

Lärarna i vår undersökning har arbetat med modellen under olika lång tid, men i 

sammanhanget under en relativt kort tidsperiod. Bakgrundsavsnittet i det här arbetet belyser 

att lärarna som arbetar utifrån modellen en längre tid verkar bli mer kritiskt inställda än de 

som påbörjat arbetet med cirkelmodellen och genrepedagogik. På en av skolorna användes 

cirkelmodellen av alla lärare och elever. På denna skola arbetade de ämnesövergripande med 

hjälp av cirkelmodellen Då grundskolan för de yngre åldrarna är en verksamhet som 

domineras av kvinnor kom vi endast i kontakt med kvinnliga lärare som arbetade utifrån 

cirkelmodellen. I undersökningen används fingerade namn på dessa lärare. 

Skola 1: Anna 

Anna är lärare i svenska, SO och idrott i årskurs 6. Hon kom i kontakt med cirkelmodellen för 

fyra år sedan då språkutvecklingsledaren i kommunen frågade om hon ville vara med i ett 

projekt i samarbete med Göteborgs Universitet. Utvecklingsledaren var också handledare 

under projektet med cirkelmodellen på denna skola. 

Skola 1: Britta 

Britta är lärare på samma skola som kollegan Anna och är klasslärare i årskurs 2. Hon 

tillfrågades också av språkutvecklaren i kommunen om hon ville delta i projektet, vilket hon 

tackade ja till. 

Skola 2: Carin 

Carin arbetar som klasslärare i årskurs 3. Hon har arbetat som lärare under flera år och gick en 

lärarlyftskurs i ämnet svenska och kom då i kontakt med cirkelmodellen. 

Skola 3: Doris 

Doris är klasslärare i årskurs 2. I ett gemensamt utvecklingsprojekt på skolan där hon arbetar 

kom hon i kontakt med cirkelmodellen. Hela skolan arbetar utifrån cirkelmodellen. 
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Skola 3: Eva 

Eva är också klasslärare i årskurs 2 och kollega till Doris. I ett gemensamt utvecklingsprojekt 

på skolan där hon arbetar kom hon i kontakt med cirkelmodellen.  

Skola 3: Fredrika 

Fredrika undervisar på samma skola som Doris och Eva. Hon är klasslärare för årskurs 3. 

Skola 4: Gun 

Gun arbetar som lärare i årskurserna 3-6 och har arbetat utifrån cirkelmodellen sedan sju år 

tillbaka. Hon har även konstruerat ett läromedel utifrån cirkelmodellen, anpassat efter Lgr11. 

Alla skolor i undersökningen består av låg- och mellanstadier. Elever med svenska som 

andraspråk utgör en liten del av elevantalet på samtliga skolor. 

Validitet och reliabilitet 

Validitet och reliabilitet är två begrepp som handlar om att säkerställa kvaliteten i en 

undersökning. Deras innebörd innefattar giltighet och tillförlitlighet. I vår undersökning har vi 

tagit hänsyn till det här på olika sätt. Med hjälp av vår handledare fick vi hjälp att granska och 

omformulera intervjufrågorna. Vi har också haft som mål att beskriva undersökningen så 

konkret och tydligt som möjligt. Det här för att undersökningens tillvägagångssätt ska framgå 

så tydligt så att en tredje person skulle kunna genomföra undersökningen igen på samma sätt 

och uppnå samma resultat (Kihlström, 2007, s. 231). I samband med intervjuerna har vi 

deltagit i lärarnas undervisning för att få en vidgad förståelse och ökad validitet. För att 

undersökningen ska ha en god reliabilitet har vi varit två deltagare under alla intervjuer och 

under besöken på skolorna samt vid analysarbetet. Det här för att minska risken för 

missförstånd. Under våra intervjuer har vi använt våra telefoners inspelningsfunktion, för att 

undvika feltolkningar av svaren samt möjlighet till att höra sig själv under intervjun och då 

upptäcka om ledande frågor har ställts.  

Bearbetning och analys av intervjuerna 

Som analysverktyg för vår undersökning har vi valt ett verktyg som kallas för kvalitativ 

innehållsanalys. Den innebär att den som undersöker ett område på förhand väljer kategorier 

som svaren sedan inordnas i (Graneheim & Lundman, 2004). Författarna menar att det ibland 

kan vara svårt att välja kategorier, men att det viktigaste är att alla utvalda svar ska kunna 

inordnas i kategorierna för att vara hållbara. De kategorier som vi valde för vår undersökning 

var utifrån de frågeställningar som vi hade. De fyra kategorierna var: Lärarens syn på elevers 

lärande, lärarens koppling till Lgr11, elevernas utveckling av förmågor samt didaktiska 

konsekvenser i arbetet med cirkelmodellen (figur 5).  

Innan vi transkriberade intervjuerna lyssnade vi igenom de genomförda intervjuerna vid ett 

antal tillfällen för att få en överblick, vilket även Graneheim och Lundman (2004) menar är 

viktigt. Att transkribera intervjuerna tog mycket tid i anspråk. Efter genomläsningarna gjordes 

fetstilsmarkeringar utifrån de specifika uttryck i intervjun som kunde knytas an till våra på 

förhand utvalda kategorier i cirkelmodellens fyra faser. För att skilja intervjuerna åt skrevs de 

ut på olikfärgade papper (Malmqvist, 2007, s. 125).   
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Figur 5. Bild av tillvägagångssättet under analysarbetet.  

I analysarbetet pendlade vi mellan att få en översikt och att i intervjuerna hitta relevanta och 

konkreta svar för undersökningens syfte; att ta reda på hur ett antal lärare i årskurs 2-6 

resonerar kring att använda cirkelmodellen i sin undervisning. Malmqvist (2007, s. 123) 

menar att målet för en kvalitativ analys är att upptäcka egenskaper, variationer, processer och 

gemensamma drag av ett komplext område. Författaren anser vidare att analysen bör ske 

systematiskt och med olika ingångar till området, och växla mellan en helhetsanalys och 

detaljstudie. I lärarnas svar hittades signifikanta citat som kunde knytas an till vårt syfte. 

Genom en överblick av intervjuerna kunde likheter och skillnader urskiljas i lärarnas svar.  

Etiska principer 

Alla studier och forskningsaktiviteter ska genomföras utifrån gällande regler för att arbetet 

ska erhålla en så god kvalitet som möjligt (Forskningsetiska principer inom humanistisk- 

samhällsvetenskaplig forskning, Vetenskapsrådet, www.vr.2002). Vi har därmed valt att följa 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer under insamlandet och analyseringen av data. 

Utifrån följande punkter har vi arbetat i vår undersökning: 

 Deltagarna i vår undersökning fick i god tid information om vår undersöknings syfte 

och vårt genomförande. Samtidigt klargjorde vi för våra lärare att det var frivilligt att 

delta och att de när som helst kunde avbryta intervjun. 

 Lärarna fick ta del av en intervjuguide och intervjufrågor innan intervjun genomfördes 

(bilaga 2 och 3). 

 Lärarna garanterades anonymitet och att varken deras kommun, skola eller identitet 

skulle kunna gå att spåras i undersökningen. 

 Lärarna i undersökningen informerades om att data endast kommer användas för vår 

undersökning och att deras svar enbart kommer att vara underlag för vårt 

examensarbete. 
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Metoddiskussion 

De kvalitativa intervjuerna genomfördes på olika skolor. Intervjuerna föll väl ut och vi fick 

mycket insamlat material tack vare att alla lärarna valde att fullfölja intervjuerna. Stödmallen 

under intervjuerna gjorde att vi kunde vara mer trygga, den hjälpte oss att behålla en överblick 

och ha på fokus det centrala. Vår önskan hade varit att kunna genomföra provintervjuer, men 

eftersom vår kännedom om lärare som arbetar utifrån cirkelmodellen var begränsad, var det 

här inte möjligt.  Det strategiska urvalet kan ha påverkat vårt resultat eftersom vi valde lärare 

som kan antas vara positivt inställda till modellen. Med ett begränsat urval, 6 stycken lärare, 

går det heller inte att dra några generella slutsatser. En observation och/eller intervju av 

eleverna hade kunnat styrka undersökningens validitet och reliabilitet, men då vår tid var 

begränsad fanns inte denna möjlighet. För vår undersökning upplevde vi det som en fördel att 

ha intervjuerna inspelade inför analysarbetet, då vi lyssnade igenom intervjuerna innan de 

transkriberades. Det var också fördelaktigt att genomföra intervjuerna tillsammans, vilket 

bidrog till att båda var lika förtrogna med undersökningsmaterialet. 

Vår nyfikenhet på modellen i kombination med svårigheten att hitta skolor och lärare som 

arbetar med cirkelmodellen har gjort att vi inte har dragit oss för att resa ett antal mil för att 

besöka de skolor som ingått i vår undersökning. Det här har förstås bidragit till en ganska stor 

tidsåtgång i vårt arbete och mycket planering för att stämma träff med lärarna.  

Resultat 

I följande avsnitt kommer vi att redogöra för resultatet av intervjuerna. Som beskrivits 

tidigare är cirkelmodellen indelad i fyra olika faser. Vi har därför valt att ordna in lärarnas 

beskrivningar utifrån cirkelmodellens fyra faser med det sociokulturella perspektivet som 

utgångspunkt i analysen. Resultatet kommer att vara inordnat i rubriker utifrån våra 

kategorier: lärarens syn på elevers lärande, lärarens kopplingar till Lgr11, utveckling av 

elevers förmågor samt didaktiska konsekvenser av att använda cirkelmodellen i 

undervisningen.  

Resultat fas 1- Bygga upp kunskap inom området  

 

Lärarens syn på lärandet i fas 1 

Lärarna menar att de i fas 1 fokuserar på samarbete och interaktion mellan eleverna där 

läraren fungerar som en samtalsledare. Två av lärarna ger följande beskrivningar av hur de 

utgår från samtalet i undervisningen:  

Vi börjar från gruppen och snävar så småningom in det till individen. Med det här så föds det nya 

idéer hela tiden. Det föds i interaktion med andra människor. Det som du gör i den här modellen 

som kanske skiljer sig från den traditionella undervisningen är att du tar så mycket tid till att jobba 

tillsammans innan de börjar jobba enskilt. Att du bygger upp så mycket förståelse och att du 

verkligen ger dem mycket byggnadsställningar och exempel, dialog och så innan de sitter med 

texten själva.    (Carin, lärare årskurs 3) 

Men nu i 3:an så har jag använt cirkelmodellen mycket mer. Då har jag även använt den i andra 

ämnen som till exempel matematik. När vi har jobbat med problemlösning. Vi har haft fokus på 
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vilka bilder vi skapar när vi arbetar med matematik. Vilka bilder finns det i matte? Då gjorde jag lite 

utifrån barnens egna bilder och sedan visade jag vad som är centralt i bilderna när vi jobbar med 

matte. Vad ska man och vad kan man rita egentligen? Jag gav dem bilder så att de skulle få struktur 

i huvudet och få ett matte-språk.                    (Fredrika, lärare i årskurs 3) 

Innehållet i Lgr11 och fas 1 

I fas 1 beskriver lärarna att de utgår ifrån elevernas intresse när det gäller val av genre och 

ämne. De tar också tillvara elevernas frågor och deras förkunskaper i denna fas genom att 

göra gemensamma tankekartor.  

Där börjar vi ju temat ofta med att man presenterar vad temat ska vara och höra vad de har för 

tankar om temat. Så att de får vara med och bestämma. Vi ska ju inte utgå från att de inte kan 

någonting. Man kan ju väldigt mycket så det är viktigt att man samlar in de kunskaperna också.

     (Doris, lärare årskurs 2) 

I arbetet med cirkelmodellen utgår lärarna från Lgr11 och dess centrala innehåll. De 

beskriver hur de konstruerar lokala pedagogiska planeringar, lpp:er.  

Jag börjar alltid med ett syfte som de ska jobba utifrån. Och så har jag övergripande mål och 

riktlinjer som vi gör i lpp:er. Och förmågor som jag vill att vi skulle utveckla då, och centralt 

innehåll. Och jag följer ju läroplanen för det är jag ju skyldig att göra, med cirkelmodellen. 

(Carin, lärare årskurs 3) 

  

En av lärarna menar på att Lgr11 lyfter fram betydelsen av att utveckla elevers begrepp på ett 

tydligare sätt än tidigare.  

Medvetenheten att jobba kring ord och begrepp har blivit större hos alla[…]Så det kan jag känna att 

Lgr11 har lyft upp det ganska bra. Det är rätt tydligt att fler tänker runt kring just det.  

(Anna, lärare i årskurs 6) 

Utveckling av elevers förmågor i fas 1 

Alla lärarna i undersökningen berättar att de använder sig av något som de kallar ”ordbank” 

för att utveckla elevernas begreppsförmåga. I denna bank samlar eleverna ord och begrepp 

som tillhör ämnet. 

Vi har samlat mycket begrepp på massa olika sätt. Det finns ju mängder av sätt. Tankekartor, eller i 

säckar, bara så man samlar ihop. 

  (Doris, lärare i årskurs 2) 
 

Lärarna beskriver att eleverna i fas 1 samtalar, lyssnar och berättar för varandra om deras 

idéer och frågor i ämnet. De formulerar frågor och intervjuar experter inom området, 

exempelvis en familjemedlem eller en kamrat.  

 
[…]Så listade vi mängder av frågor som vi ville ha svar på och så gjorde vi tankekartor. Det är de 

vana att jobba med. Jo, så gjorde de intervjufrågor och intervjuade så kallade experter, sina föräldrar 

och mor- och farföräldrar om julens traditioner. Så gjorde vi en liten ordbank parallellt med julord 

som vi hittade.    (Carin, lärare i årskurs 3) 
 

En av lärarna ger denna beskrivning av förmågorna: ”Exempel på förmåga är att skriva och 

jämföra faktatexter, att öva förmågan att jämföra, att se skillnad och likheter.” (Fredrika, 

årskurs 3) En annan lärare (Gun, lärare i årskurs 3-6) menar följande: ”Jag anser att eleverna 
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utvecklar förmågan att formulera sig i skrift med olika syften och för olika mottagare. De blir 

också medvetna om att språket ser olika ut beroende på vad det ska användas till.” Ett annat 

exempel på en beskrivning av elevernas förmågor är följande citat: 

 
Det finns ju de här som heter "The Big five" som innehåller alla de fem förmågorna i Lgr11. Som är 

uppsorterade i fem områden; kommunikativ förmåga, begreppsliga förmåga och förmågan att 

hantera information. Den kommunikativa förmågan känns ju ganska naturlig att man övar i 

cirkelmodellen; hur man skriver texter, begreppsliga förmågan är ju det här med ord och begrepp. 

Det tränar vi ju mycket i modellen. Förmågan att hantera information i SO-sammanhang så tänker 

ju jag ofta att den förmågan tränas upp.   (Anna, lärare årskurs 6) 

 

Didaktiska konsekvenser av fas 1 

I denna fas anger inte lärarna några direkta svårigheter. Det som lärarna betonar är att det är 

viktigt att vara lyhörd för elevernas intressen och kunskaper och om möjligt fånga 

ögonblicken i nuet i samtal kring elevers vardagliga upplevelser och i teman som berör 

barnen. Flera säger sig använda blädderblock och Post-it-lappar för att fånga in elevernas 

förförståelser och frågor. 

Lärarna i vår undersökning menar att cirkelmodellen kan skapa ett tillåtande klimat och ett 

flerstämmigt klassrum genom att eleverna lär sig att berätta och lyssna till varandra. En av 

lärarna menar även att hon som lärare lärt sig att lyssna mer till eleverna.  

I modellen så lär sig eleverna att lyssna till varandra. Men även jag som läraren har utvecklat min 

förmåga att lyssna på eleverna. Jag tror att modellen kan skapa ett tillåtande klimat i klassrummet. 

     (Britta, lärare i årskurs 2) 

En annan lärare beskriver klassrumsklimatet i arbetet med cirkelmodellen enligt följande: 

Det som jag kan känna är att när eleverna får läsa olika texter och förmedla till varandra eller när de 

jobbar kring ord och begrepp så blir det ett talande klassrum mer, det blir ju vana att prata med 

varandra och berätta för någon annan vad jag har läst. När man kommer in i andra klassrum som 

inte är vana vid det så blir det oftast ganska stökigt. Eleverna kan säga: - Vi förstår inte riktigt hur vi 

ska göra, ska vi prata med varandra? De kanske är mer vana vid att var och en sitter med sitt, eller 

så är det grupparbete. Det är antingen eller. Det kan vi se en skillnad vid grupper som är vana vid 

den här modellen att den här fas 1 föder kommunikation barn emellan som jag kan se som en fördel.

      (Anna, lärare i årskurs 6) 

Sammanfattning fas 1- Bygga upp kunskap inom området 

Flera av lärarna uppger att de konstruerar lokala pedagogiska planeringar och utgår från det 

centrala innehållet med syfte att eleverna ska få möjlighet att utveckla förmågorna. En av 

lärarna påpekar att innan arbetsområdet startas upp kan läraren behöva samla på sig specifika 

genrekunskaper för att erbjuda eleverna en så bra stöttning som möjligt i ämneskunskaper 

inom det område som modellen ska behandla. I fas 1 menar lärarna att eleverna får möjlighet 

till att visa sina förkunskaper i ämnet som läraren sedan kan utgå ifrån i den fortsatta 

undervisningen. Lärarna beskriver att elever och lärare tar hjälp av tankekartor och läraren 

låter eleverna formulera frågeställningar.  Lärandet startas upp i gruppen för att sedan gå till 

individen. Det är betoning på samtal och diskussioner och att samla information i den här 

fasen. Samtalet kan handla om skillnader och likheter som finns i texternas innehåll. De kan 

ta hjälp av en "expert" för att samla på sig förkunskaper. Med en ordbank samlas nya ord och 
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begrepp inom området. Lärarna menar att fas 1 möjliggör att både lärare och elever kan lyssna 

till varandra och att cirkelmodellen kan skapa ett talande och flerstämmigt klassrum.  

Resultatdiskussion fas 1- Bygga upp kunskap inom området 

Gibbons (2010) beskriver att fas 1 kännetecknas av att eleverna får möjlighet att visa sina 

förkunskaper. De intervjuade lärararna anger att de utgår från elevernas förkunskaper genom 

att exempelvis göra tankekartor och att eleverna får skriva frågor på Post-it-lappar. Författaren 

anser att det är lärarens uppgift att sammanställa elevernas kunskaper, genom att ställa frågor 

och ge förslag och driva arbetet framåt.  

Flera av lärarna beskriver att de använder olika typer av läromedel, men att eleverna även får 

rikta sina frågor till en ”expert” i elevens närmaste omgivning. Anna, lärare i årskurs 6, 

beskriver att hon skapar olika expertgrupper som får redovisa för varandra om sitt område.  

De blir då aktiva språkanvändare genom att hantera information, göra texten till sin, 

sammanfatta och berätta för någon om vad de lärt sig, vilket även Gibbons beskriver (2010, s. 

93). Anna påtalar vidare att eleverna då får tillfälle att utveckla både den kommunikativa och 

begreppsliga förmågan samt förmågan att hantera information. Lärarna beskriver att de i 

denna fas tillsammans med eleverna skapar en ordbank där de samlar ord och begrepp inom 

området, vilket också Gibbons (2010, s. 93) beskriver att fas 1 kännetecknas av. Författaren 

uppger också att eleverna kan ta stöd av bilder när de ska förklara ett begrepp. Det här lyfter 

inte någon av våra intervjuade lärare fram i sina beskrivninigar. Vi upplever att det i många 

fall är fokus på elevernas ämneskunskaper och att betydelsen av att utveckla olika förmågor 

inte får utrymmme och uppmärksammas i planering och genomförande av undervisningen. 

Under vår lärarutbildning har betydelsen av elevernas förmågor inte lyfts fram på ett  explicit 

sätt. Vi tror att det skulle vara betydelsefullt om lärarutbildningen erbjöd studenter didaktik 

kring utveckling av elevers förmågor.    

Samtliga lärare uttrycker en syn på lärande som skulle kunna anses bygga på en sociokulturell 

syn på lärande, även om de inte uttrycker det explicit. Lärarnas syn på elevers lärande 

framkommer i denna fas genom att eleverna får samtala, diskutera, beskriva för varandra 

genom olika övningar. Det här är något som även Säljö (2000, s. 81) beskriver då han menar 

att språket kan fungera som en artefakt eller redskap för att förmedla våra tankar till andra. 

Våra intervjuade lärare beskriver att de i denna fas har mycket fokus kring språk och att 

bygga upp ett gemensamt ordförråd för att kunna samtala med varandra kring specifika 

ämnesområden. Lärarna beskriver att de ugår ifrån elevernas vardagsspråk och elevers 

förkunskaper för att samtala kring olika ämnen. Det här är något som Schleppegrell (2005) 

betonar då läraren beskrivs inneha en betydelsefull funktion för att eleverna ska utveckla sitt 

språk och därmed erövra ord och begrepp inom skolans olika ämnen.  

Hattie (2012) påtalar att förkunskaper utgör betydelsefulla krokar  för eleverna att ta åt sig ny 

information. Bergöö (2009, s. 29) påtalar även att läraren ska ta till vara på elevers 

upplevelser och stimulera eleverna att utveckla sitt språkanvändande genom att erövra och 

använda nya ord och begrepp i olika sammanhang i undervisningen. Vi ser en fara i att 

undervisningen lätt kan forceras, då Lgr11:s centrala innehåll av skolans ämnen är 

omfattande. Det finns en risk att läraren går vidare utan att eleverna har förståelse för 
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ämnesspecifika ord och begrepp. Fler lärare verkar dock ha blivit mer medvetna om att 

elevers förståelse för ord och begrepp är centralt. Det här är något som Anna, lärare i årskurs 

6 påpekar att hon har upplevt på hennes skola. Vi funderar på  att problematiken ibland kan 

vara att läraren innehar så goda ämneskunskaper att de kan se vissa kunskaper hos eleverna 

som självklara. Det är därför viktigt att läraren har förståelse för att lärandet tar tid och inte 

kan forceras.  

Lärarna beskriver att de ger stödstrukturer till eleverna i form av läs- och lärstratergier som till 

exempel tankekartor, ordbank och att sammanfatta texter, vilket Burns och de Silva Joyce 

(2005) lyfter som en betydelsefull utgångspunkt i undervisningen. Clark  och Graves (2004) 

förklarar att stödet i form av läs- och lärstrategier är framåtriktat och genom att återupprepa 

dem i undervisningnen internaliserar eleverna dem och utvecklar en självständighet. Det här 

är något som Anna, lärare i årskurs 6,  som har arbetat med sin klass uifrån cirkelmodellen i 

tre år beskriver, då hon talar om elevernas arbete. När hon jämför med andra klasser som inte 

internaliserat cirkelmodellen upplever hon att elever som arbeta utifrån cirkelmodellen är mer 

självständiga och trygga. Hammond och Gibbons (2005) förklarar att det kan vara en svår 

balans att ge elever den rätta stöttningen i undervisningen, men författarna bekräftar att det 

rätta stödet kan leda till trygghet. De fortsätter och påtalar vidare att det rätta stödet 

kombinerat med utmanande uppgifter kan bidra till att elevers lärande gynnas.  

Lärarna i vår undersökning berättar hur de använder sig av olika läs- och lärstrategier vilket 

kan utveckla elevernas förmåga att hantera information. De beskriver att de ser språket som 

en cenral del av undervisningen, vilket också beskrivs i syftestexten för ämnet svenska, att 

lära kunskaper både i och om språket  (Skolverket, 2010). Genom denna fas beskriver lärarna 

att de använder sig av olika slags texter inom olika genrer och presenterar innehållet på ett 

multimodalt sätt, genom visuella, auditativa och kommunikativa källor. Det här lyfts också 

fram i Lgr11, vilket behövs för att möta elevernas olika lärstilar. De intervjuade lärarna lägger 

en särskild betoning på att eleverna ska lyfta fram likheter och skillnader i texter och andra 

sammanhang, vilket är en aktivitet som framgår i Lgr11 och det centrala innehållet för de 

natur- och samhällsorienterande ämnena. Vi tror att uppmärksammandet av skillnader och 

likheter är grundläggande för att eleverna ska utveckla det kritiska tänkandet, vilket är en 

viktig grundpelare för att bevara och utveckla ett demokratiskt samhälle. 

I fas 1 fokuserar elever på texternas innehåll och diskuterar kring varför en text tillhör en viss 

genre eller inte. Vi diskuterar kring att det kan vara en svårighet som lärare att i den inledande 

fasen få med sig hela gruppen. Alla elever har kanske inte samma intresse för ämnet. Hur ska 

läraren presentera ämnet? Kanske är det möjligt att öppna upp för intresset genom att ta 

tillavara elevernas upplevelser i och utanför skolmiljön, att  exempelvis skapa utrymme för att 

"upptäcka den lilla larven" på skolgården och ta tillvara elevernas genuina nyfikenhet, för att 

sedan koppla samman med ämnesinnehållet och skrivande av olika texter? En annan väg kan 

vara att ta in ”experter” från elevernas vardag som kan berätta om sina upplevelser och 

erfarenheter. För att få en fördjupad förståelse har vi en tanke om att man skulle kunna låta 

eleverna göra en egen ”bildordsbank” med bilder och begrepp som synliggörs kring specifika 

teman. Detta för att utveckla elevernas förmåga att hantera information och att eleverna kan 

utveckla sin kommunikations- och  begreppsförmåga.  
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Efter att elever tillsammans med läraren samlat in förkunskaper och hämtat in ytterligare 

information från olika texter, media och "experter" samt haft fokus på ämnets innehåll 

övergår vi till att presentera resultatet i fas 2.  

Resultat fas 2- Modellering och dekonstruktion 

 

Lärarens syn på lärande i fas 2 

I fas 2 ligger betoningen på att studera texter tillsammans, vilket en av lärarna beskriver: ”Vi 

har tillsammans studerat texter. Och vi har gjort gemensamma listor t.ex. pratat om lekar förr 

i tiden” (Doris, lärare i årskurs 2). Eleverna kan också i denna fas läsa olika texter inom 

samma område för att sedan jämföra med varandra och diskutera i smågrupper.  Lärarna från 

en av skolorna ger följande beskrivning av lärarens undervisning i fas 2:  

Som nu när vi ska skriva om sagor. Att man läser och visar i texten att: Det var en gång, börjar en 

saga. Man lyfter typiska särdrag. Att man tränar på det. Vad är, hur ser en saga ut? Vad finns det för 

olika delar? Vad finns det för speciella begrepp, eller ord i en text? Vad finns det för personer? Vad 

kan det finnas för problem? Att det kan vara tre önskningar, det kan vara magi. Förbannelse, olika 

personer. Kungar, prinsessor, troll och så. Det blir ju en tydlighet. Istället för att säga: ”Nu ska vi 

skriva sagor.  Det blir ju inte så strukturerat, annars får de ju inte så mycket stöd då.   

(Doris och Eva, lärare i årskurs 2) 

Innehållet i Lgr11 och fas 2 

Lärarna beskriver att de tillsammans med eleverna i fas 2 läser olika exempeltexter inom 

området. En av lärarna ger följande beskrivning: ”Min förhoppning är att eleverna i fas 2 lär 

sig strategier för att läsa och förstå; läsa igen, fråga en kompis, slå upp ord.” (Britta, lärare 

årskurs 2) Lärarna beskriver också att eleverna i denna fas får jämföra och analysera olika 

sorters texter för att se hur en text kan vara uppbyggd inom en speciell genre. 

 
Så läste jag t.ex. vanlig text, sedan en mer sagoberättande text. Så jämförde vi: Är det någon skillnad på en 

faktatext och en saga. Är det någon skillnad om jag läser en mer argumenterande text[…]Jag läste olika 

genrer på en enkel nivå för att de skulle få lite att jämföra med.         (Carin, lärare i årskurs 3) 

Utveckling av elevers förmågor i fas 2 

I fas 2 menar lärarna att tanken är att eleverna ska lära sig vad som är specifikt för den valda 

genren och på så sätt utveckla den kommunikativa förmågan. ”Eftersom vi pratar om hur 

texten är uppbyggd så har de förhoppningsvis med sig det när de skriver egna texter.” (Anna, 

lärare i årskurs 6.) I denna fas övar eleverna också sin förmåga att hantera information och att 

analysera olika slags texter. Anna fortsätter: ”Fas 2 kan man ju hålla på med länge. Att titta 

på olika förebilder, analysera hur de har gjort”. Utvecklandet av ordförråd och begrepp 

fortskrider även i den här fasen.  

Didaktiska konsekvenser av fas 2 

För fas 2 påtalar lärarna att det är svårt att hitta olika texter att använda i undervisningen. 

”Det kräver tid att sätta sig in i modellen och mycket tid för mig som lärare att konstruera 
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egna exempeltexter” (Carin, lärare i årskurs 3). Texterna är förebilder för eleverna och 

behöver vara anpassade till eleverna och deras läsförståelse. Det kan också vara svårt att hitta 

olika böcker inom samma område, eller då eleverna ska jämföra olika texttyper som 

exempelvis en argumenterande text och en faktatext, menar lärarna. En fördel menar lärarna 

kan vara att dela med sig av texter till varandra, skriva texter tillsammans med kollegor eller 

att ha en gemensam samling av läromedel. Anna, lärare i årskurs 6, beskriver att när eleverna 

är vana vid arbetsgången i fas 2 så föder det en självständighet hos eleverna. Så småningom 

letar eleverna på egen hand olika slags texter, och lär sig att jämföra dem och se hur de är 

uppbyggda. 

Sammanfattning fas 2- Modellering och dekonstruktion 

I fas 2 beskriver lärarna att de gemensamt läser olika exempeltexter för att få förebilder om 

hur texttypen kan se ut. Elever och lärare tittar närmare på texter, dekonstruerar olika texters 

uppbyggnad och språkliga drag, jämför och analyserar.  En del kan bestå av att läraren 

modellerar hur eleven kan gå tillväga i sökandet av specifika drag, en annan del kan bestå av 

att eleverna självständigt söker efter texternas språkliga drag. Med hjälp av specifika begrepp 

utvecklar eleverna ett gemensamt språk för att samtala om texten, ett metaspråk. Eleverna får 

möjlighet att träna sin förmåga att hantera information, analysera och att bygga upp 

ordförrådet. Det här är en fas som lärarna uppger att man kan hålla på med länge. En didaktisk 

konsekvens är att det kan vara svårt att hitta texter som kan agera som förebilder. En didaktisk 

konsekvens av att studera texter tillsammans och samtala kring dem är att språk och 

grammatik sätts i ett meningsfullt sammanhang och eleverna får möjlighet att utveckla ett 

metaspråk. Lärarna menar att målet med fas 2 är att eleverna ska bli medvetna om texternas 

uppbyggnad för att sedan på egen hand kunna använda dessa kunskaper i det egna skrivandet.  

Resultatdiskussion fas 2- Modellering och dekonstruktion 

I denna fas beskriver lärarna att eleverna studerar texter inom genren för att få förebilder och 

på texternas mindre beståndsdelar. De närläser tillsammans olika texter för att 

uppmärksamma texternas språkliga drag och uppbyggnad, vilket även betonas av Gibbons 

(2010) och finns med som innehåll i Lgr11 (Skolverket, 2010). Lärarna i vår undersökning 

beskriver hur de lyfter fram specifika drag i till exempel berättande texter och undervisningen 

sker i diskussion mellan elever och lärare. I diskussionen får eleverna användning för 

metaspråket. Lärarna tar upp att eleverna i fas 2  uppmärksammar textens språkliga drag och 

funktion i texten beroende på syftet, exempelvis att sagan börjar med "det var en gång". 

Lärarna beskriver att fas 2 även grundar sig på samtal om texter och att eleverna ofta arbetar 

parvis för att ge stöttning åt varandra. Hattie (2012) betonar att samarbete är betydelsefullt för 

den kognitiva utvecklingen. Som lärare kan det vara svårt att lyfta fram språkliga drag om 

man själv inte har tillräckliga kunskaper kring genrer och texters uppbyggnad. Det kan också 

vara svårt som lärare att behålla elevernas intresse och även betydelsefullt att inte ta upp för 

många språkliga drag samtidigt i undervisningen. 

I Lgr11 (Skolverket, 2010) framgår i kunskapskraven att elever ska använda sig av olika 

lässtrategier, känna igen texters språkliga drag och analysera olika texter. Lärarna i 

undersökningen beskriver att de undervisar eleverna om olika lässtrategier och att de jämför 

likheter och skillnader i olika texter och skriver ner dessa. Lärarna förklarar att de i denna fas 
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använder olika texter inom samma ämne för att låta elever granska texterna och jämföra dem 

för att uppmärksamma skillnader. Eleverna får läsa en berättelse om exemepelvis en larv och 

sedan jämföra texten med en faktatext om samma typ av insekt. I berättelsen får de följa 

larvens äventyr, medan faktatexten beskriver larvens livscykel, föda och förekomst. Vi 

diskuterar kring att de elever som inte upplever att de hänger med sina klasskamrater i 

läsandet eller inte förstår det som de läser, kan förlora sin koncentration och sitt aktiva 

deltagande i den gemensamma läsningen. Vi drar slutsatsen att det kan vara betydelsefullt att 

ha tillgång till texter som är anpassade till elevernas olika läsförståelsenivåer.   

Lärarna skildrar att eleverna i fas 2 får möjlighet att utveckla sin kommunikativa förmåga när 

de samtalar om texternas uppbyggnad. Kunskapen om texers språkliga drag gör att eleven kan 

utveckla den metakognitiva förmågan, då eleven får verktyg och kunskap som kan användas 

för det individuella skrivandet. I fas 2 arbetar elever och lärare med att skapa ett gemensamt 

metaspråk som möjliggör samtal om olika texters uppbyggnad (Humphrey och Macnaught, 

2011). Det här är något som påtalas i syftestexten i ämnet svenska i Lgr11 (Skolverket, 2010). 

Vi finner där att undervisningen inte bara ska utveckla kunskaper i utan även om språket. 

Metaspråket kommer även till användning i fas 4 då eleverna ska ge och ta emot respons  för 

att utveckla sina skrivna texter. Att utifrån respons bearbeta och utveckla texter är något som 

återfinns i Lgr11 innehåll för årskurs 4-6 i ämnet svenska (Skolverket, 2010). Watkin (1999) 

menar att det är viktigt att inte språket skiljs från sitt sammanhang och enbart studeras för att 

plockas ner i delar vilket överränsstämmer med lärarnas beskriving av arbetet i fas 2.  

Läraren Anna i årskurs 6, menar att när eleverna läser olika texter så får de möjlighet att 

utveckla sin förmåga att hantera information. De får även analysera olika slags texter och nya 

ord och begrepp som eleverna stöter på uppmärksammas och samlas i ordbanken. Svanelid 

(2011) uttrycker att det är av betydelse för eleverna att lärarna planerar undervisningen med 

fokus på att utveckla så många av elevers förmågor som möjligt. Vi menar att det är 

grundläggande för eleverna att utveckla förmågorna för  att kunna möta kunskapskraven i 

Lgr11 i år 6 (Skolverket, 2010). Langer (2005) påtalar att elever bör få tillfällen att utveckla 

det komplexa tänkandet, vilket sker då elever får använda den kommunikativa förmågan 

samtidigt som den analytiska. Cirkelmodellen erbjuder sådana tillfällen med fas 2, då både 

den analytiska och kommunikativa förmågan efterfrågas av eleverna. 

Gibbons (2010) och Johansson och Sandell Ring (2010) betonar arbetet kring de språkliga 

dragen, textens syfte och struktur. Dock framgår det inte så tydligt i lärarnas svar om de ger 

eleverna strategier för hur texter ska läsas. Lärarna betonar heller inte att elever och lärare bör 

arbeta med textens innehåll innan de uppmärksammar textens struktur och språkliga drag. Vi 

tror att det är centralt att innehållet i texten har bearbetats innan texten analyseras i detalj. Vi 

menar att det kan vara en risk att läraren forcerar undervisningen och förbiser betydelsen av 

elevers läsförståele.  

Vi diskuterar kring att det blir en dubbel uppgift för både lärare och elever då fokus i fas 2 är 

både på ämnets innehåll och språkets grammatik. Det här innebär att undervisningen således 

måste ges dubbelt så lång tid för att genomföras. Vi tror att grammatiken ofta får en särkiljd 

roll i undervisningen och att fokus kring språket är i det skrivna snarare än samtalandet i och 
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om språk. Det kan därför vara viktigt som lärare att fundera kring när eleverna behöver 

kunskaper kring grammatik och i vilket syfte. Även Bergöö (2009, s.187) nämner att den här 

fasen kan utgöra en dubbel uppgift för elever och lärare. 

Utifrån att ha studerat olika texter och deras språkliga drag går nu elever och lärare vidare till 

fas 3 och är förhoppningsvis utrustade för skrivandet av en gemensam modelltext. 

Resultat fas 3- Gemensam textkonstruktion 

 

Lärarens syn på lärande i fas 3 

Lärarna är eniga om att den gemensamma modelltexten fungerar som ett stöd för det 

självständiga skrivandet i fas 4. Alla elever får den gemensamma texten utskriven för att de 

vid det självständiga skrivandet ska kunna använda den som mall förklarar lärarna. 

Människor plockar inte upp saker ur tomma intet. När du lagar mat, vad använder du då? Jo, 

scaffolding, (stöttning)! Du måste ha en klätterställning för att bli unik. (Carin, lärare i årskurs 3) 

Vid skrivandet av modelltexten berättar lärarna att de använder sig av blädderblock eller av en 

dator och en projektor som projicerar texten på en filmduk. En lärare menar att just 

användandet av dator är fördelaktigt vid skrivandet av modelltexten för att man kan gå 

tillbaka i texten och förändra och förbättra. Skrivprocessen blir så tydlig på det här viset, 

beskriver Doris och Eva, lärare i årskurs 2. 

I fas 3 är lärarens kunskaper om textens språkliga drag och uppbyggnad betydelsefull, då 

läraren leder det gemensamma skrivandet, förklarar en av lärarna. Fredrika, lärare i årskurs 3, 

poängterar att lärarens uppgift är att ställa frågor som för diskussionen och formulerandet av 

texten framåt, som till exempel "Kan vi utveckla texten?" eller "Kan vi använda fler 

beskrivande ord?" 

Innehållet i Lgr11 och fas 3 

I fas 3 skriver elever och lärare en gemensam modelltext. Lärarna berättar att eleverna skriver 

olika slags texter med innehåll, struktur och språklig variation beroende på tema och ämne. 

Lärarna beskriver att eleverna har stort inflytande i skrivandet av den gemensamma texten. 

Eleverna diskuterar vad texten ska ha för innehåll och hur texten ska formuleras. En lärare 

påpekar att eleverna "äger" formulerandet i skrivandet och att läraren endast är sekreterare. 

 Den tredje fasen är just grejen för mig. Den är faktiskt viktig, ... om alla ska lyckas...   

(Anna, lärare i årskurs 6) 

Alla lärarna uttrycker att just fas 3 är viktig. En av respondenterna betonar dock att fasen lätt 

hoppas över för att elever och lärare har så bråttom att komma igång, vilket senare märks i 

kvaliteten på elevernas texter i fas 4. Lärarna är ense om att fas 3, det gemensamma 

skrivandet av en modelltext, är centralt för att alla elever ska lyckas. 

En lärare berättar att hon i fas 3 ibland låter eleverna skriva texter parvis innan eleverna 

skriver enskilt och ibland hoppar de över fas 4 helt för att "bara" skriva med en kamrat. 
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Läraren menar att; "Modellen är så bra för man kan anpassa den efter eleverna och hur man 

arbetar just då" (Fredrika, lärare i årskurs 3). 

Utveckling av elevers förmågor i fas 3 

Det är ju skrivandet det handlar om. Och läsandet naturligtvis. Och sedan skrivandet då.  [...] Och så 

en massa andra förmågor så klart.  (Doris och Eva, två lärare i årskurs 2) 

Alla lärarna uppger att fas 3 bygger på att eleverna får träna och utveckla sina förmågor att 

samtala och lyssna, men att denna fas kännetecknas av att eleverna får träna sig på att 

formulera sig både i tal och skrift samt tala om textens uppbyggnad och innehåll. Eleverna 

tränar sig också på att beskriva, berätta, argumentera, använda och presentera information från 

olika källor, menar läraren vidare. En lärare lyfter betydelsen av att eleverna i fas 3 reflekterar 

över textens innehåll och uppbyggnad.  

Tittar man på syfte och övergripande mål så säger väl egentligen läroplanen att det är så här vi ska 

jobba. Du är inte ute efter ett kunnande hos barnen utan du vill ge dem ett redskap, rätt verktyg kan 

man säga [...] innan de får chansen att skriva på egen hand så är det viktigt att känna att de har bra 

verktyg i ryggsäcken...     (Carin, lärare i årskurs 3) 

Didaktiska konsekvenser av fas 3 

Carin, lärare i årskurs 3, talar om att formulerandet av den gemensamma texten kan ta tid och 

att det kan vara svårt att upprätthålla intresset, speciellt i de yngre åldrarna. Det kan här vara 

betydelsefullt att utgå från något som eleverna verkligen är intresserade av. Eva, lärare i 

årskurs 2, berättar att man kanske inte alltid behöver skriva färdigt den gemensamma texten, 

utan fortsätta med den vid ett senare tillfälle. Läraren tillägger också att det ibland kan vara 

svårt att göra kompromisser mellan elever om hur den gemensamma texten ska formuleras. 

Carin, lärare årskurs 3, betonar att det är viktigt att tydliggöra för eleverna att det inte finns 

något som är rätt eller fel. Att leda det gemensamma skrivandet är en förmåga som läraren 

utvecklar, allteftersom man arbetar med cirkelmodellen, påpekar Fredrika, lärare i årskurs 3.  

Svårigheten med en gemensam text är att det tar ganska lång tid, kan jag uppleva. Särskilt om man 

ska jobba med att skriva och formulera sig på olika sätt.[...]Tänk på att kopiera ut den så att eleverna 

har den.     (Anna, lärare i årskurs 6) 

Gun, lärare i årskurs 4-6, beskriver att det kan vara svårt att stötta, modellera och skriva en 

modelltext eftersom man själv kanske inte alltid behärskar skolans genretexter fullt ut och på 

grund av man själv inte erhållit specifika genrekunskaper under den egna skolgången. Två av 

respondenterna berättar att vid planering och skrivande av lokala pedagogiska planeringar, 

lpp:er, kan det ibland vara nödvändigt och viktigt att läraren fyller på sina egna kunskaper 

kring olika genrer innan de startar upp arbetet kring ett nytt tema.  En av lärarna ger uttryck 

för det i följande citat: 

 Det är viktigt att fundera kring: Vilken kunskap behöver jag som lärare ha mer av om det ämnet 

som jag ska undervisa i just då? Om jag ska undervisa i ett område och inte har så mycket kunskap i 

det då begränsar man detta. Om jag vet att jag ska undervisa i geometri... Vad är det mina elever i 

årskurs 3 behöver veta om det. Så det kan leda till utveckling. Vilka förmågor behöver de ta med sig 

för att utvecklas inom ett ämnesområde? Det tycker jag är jätteviktig. Om jag vet detta, då kan jag 
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följa den här cirkelmodellen. Om jag är osäker i det, då kan cirkelmodellen vara lite svår, tycker jag.  

Så tipset är att veta vilka förmågor eleverna ska öva på och vad jag som lärare bör har för kunskap i 

ämnet.                          (Fredrika, lärare årskurs 3) 

Lärarna uttrycker också att eleverna i fas 3 känner en trygghet med stödet av modelltexten och 

att det gemensamma formulerandet kan skapa ett talande klassrum. Alla lärarna anser att 

skrivandet av en modelltext är betydelsefullt för att alla ska lyckas. Elevernas gemensamma 

skrivande är ett resultat av deras samarbete och det verkar som att gemenskapen stärks i 

gruppen, menar Britta, lärare i årskurs 2. 

Sammanfattning fas 3- Gemensam textkonstruktion 

I den här fasen beskriver lärarna hur de skriver en gemensam modelltext. Läraren är elevernas 

sekreterare och har endast till uppgift att leda diskussionen vidare genom att ställa frågor till 

eleverna. Innan eleverna är bekanta med arbetsgången modellerar läraren strategier och 

studieteknik. Det gemensamma skrivandet kan ta tid och läraren kan då bestämma att de ska 

skriva en kortare text. Alla lärarna är ense om att det gemensamma skrivandet är centralt för 

att eleverna ska lyckas i det självständiga skrivandet. Lärarna beskriver att eleverna får 

utveckla förmågor såsom att kommunicera och analysera. I den gemensamma konstruktionen 

av texten kan eleverna använda sina kunskaper om texters språkliga drag och dess 

uppbyggnad och resonera och argumentera kring textens innehåll. De får också möjlighet att 

använda ord och begrepp som tagits upp i fas 1 och metaspråket, som introducerades i fas 2 

då de talade om textens språkliga drag och struktur. Texten är ett resultat av elevernas 

samarbete och används som modelltext för det självständiga skrivandet.  

Resultatdiskussion fas 3- Gemensam textkonstruktion 

Lärarna anger att modelltexten är ett stöd, vilket är något som kan härledas till Vygotskijs 

tanke om scaffolding, eller byggnadsställning. "...Det som barnet idag kan göra i samarbete 

kommer det att imorgon att kunna göra självständigt." (Vygotskij, 1934/1999, s.333) Det här 

citatet talar för att stöd och samarbete kan vara av en stor betydelse för att röra sig mot nya 

utvecklingsområden. Vidare skriver Vygotskij (1934/1999, s. 8) att just i samarbete och 

interaktion utvecklas individen både språkligt och kognitivt. Kunskapen byggs tillsammans 

och kan senare användas individuellt. Clark och Graves (2004, 575) lyfter att stöttning och 

samarbete i skolans undervisning leder till bättre måluppfyllelse. Carin, lärare i årskurs 3 

uppger att hon i arbetet med cirkelmodellen startar i den stora gruppen för att slutligen 

komma till den enskilda individens skrivande.  

Lärarna menar att i formulerandet av de gemensamma texterna får eleverna olika exempel på 

hur de kan uttrycka sig i texten. Det blir elevernas gemensamma text. Anna, lärare i årskurs 6, 

förklarar att elevernas resonemang och argumentation kring innehåll och uppbyggnad är 

grunden för modelltexten. Texten är något över den nivå som eleverna självständigt hade 

kunnat formulera och det kan därför antas att eleverna befinner sig inom den närmaste 

utvecklingszonen (Gibbons, 2010; Burns de Silva Joyce; Clark & Graves, 2004). Fredrika, 

lärare i årskurs 3, påtalar att samarbetet skapar motivation för lärandet och modelltexten kan 

fungera som ett stöd för att senare användas av eleven i det enskilda skrivandet i fas 4. 
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En förutsättning för det gemensamma skrivandet är att intresset hålls uppe och att alla elever 

är delaktiga. Det här kan vara en utmaning för lärare och elever. Vi menar att för eleven kan 

det vara svårt att lyssna och för lärarens del kan det vara en svårighet att leda samtalet kring 

den gemensamma texten och att välja det som är relevant i elevernas förslag. Läraren måste 

vara lyhörd för elevernas förslag, låta alla komma till tals och inte döma ut någon elevs 

förslag. Humpfrey och Macnaught (2011) påtalar att det finns en risk att läraren tar för stor 

roll i klassrummet. De båda författarna menar att lärarens roll är att skapa engagemang, 

främja kreativiteten och göra alla elever delaktiga. Schleppegrell (2005) lyfter lärarens 

betydelse och menar att läraren är en viktig förbindelse mellan elevernas skolspråk och 

vardagsspråk. Det vill säga att läraren fungerar som stöd för elevernas i språkutveckling. I 

skolan möter eleven språket i många nya sammanhang och stöter på många ämnesspecifika 

begrepp i undervisningen. Humpfrey och Macnaught (2011) menar att det är lärarens uppgift 

att skapa förutsättningar där eleven får använda språket så allsidigt som möjligt. I fas 3 

berättar våra intervjuade lärare att läraren är sekreterare i skrivandet av modelltexten och 

utgår från elevernas formuleringar, men att läraren stödjer eleverna att använda de nya 

specifika begreppen som de tidigare stött på. Under skrivandet av modelltexten är det en 

fördel om elevernas ordbank finns synlig i klassrummet påtalar några av de intervjuade 

lärarna, vilket även Gibbons (2010) ser som betydelsefullt. Carin, lärare i årskurs 3 menar att i 

det gemensamma skrivandet utgår eleverna från den tankekarta och de frågor som gjordes i 

fas 1 eller av sammanfattningen för de språkliga dragen som gjordes i fas 2, exempelvis att 

faktatexten är riktig, äkta och sann. 

Två av våra lärare i undersökningen, Doris och Eva, som undervisar i årskurs 2 beskriver att 

de diskuterar kring texten och modellerar skrivprocessen genom att texten ändras flera gånger 

innan den är färdigställd. Carin, lärare i årskurs 3, betonar att det inte är ett kunnande, utan en 

process som läraren vill utveckla och synliggöra för eleverna genom att ställa frågor och göra 

ändringar i modelltexten. Hur mycket i texten ska ändras? Det kan vara en balansakt i att 

ändra och utveckla elevernas förslag. Det verkar som lärarna i cirkelmodellens fas 3 skapar 

förutsättningar för att eleverna ska utveckla sina förmågor att uttrycka sig både i tal och i 

skrift samt använda det metaspråk som eleverna tillägnat sig i fas 2. Lärarna ger samtidigt 

eleverna det stöd de behöver för att erövra nya begrepp och färdigheter. För att alla elever ska 

vara delaktiga föredrar några av lärarna att i fas 3 arbeta i mindre grupper. 

Lärarna belyser att eleverna får utveckla många förmågor under det gemensamma skrivandet. 

Utifrån "The Big five" (Svanelid, 2011) anser vi att eleverna får möjlighet att i fas 3 använda 

och utveckla de här förmågorna i ett sammanhang, att kommunicera om textens innehåll, 

analysera, använda begrepp, presentera information och använda sig av ett metaspråk då de 

talar om textens uppbyggnad. De här förmågorna ligger till grund för den bedömning som 

läraren sedan gör. Det är därför rättvist, om alla elever ska kunna lyckas, att låta 

undervisningen erbjuda utrymme för eleverna att just utveckla dessa förmågor för en 

inkluderande skolmiljö.  Förutom språk menar Burns och de Silva Joyce (2005) att även 

strategier kan vara viktiga verktyg för eleven för att uppnå bättre måluppfyllelse. Läraren 

behöver därför modellera, visa, hur strategierna kan användas. Det språk som används beror 

på de sammanhang som eleven möter och de erfarenheter den har (Schleppegrell, 2005). När 
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eleven lyfter in larven från skolgården och in i klassrummet kan den fungera som en 

utgångspunkt för skrivandet av en gemensam faktatext. Läraren kan bli en länk mellan 

elevens vardagsspråk och skolspråk även i fas 3 då eleverna får använda nya begrepp som 

exempelvis livscykel, puppa och utvecklingsstadier.  

Lärarna i undersökningen beskriver att det gemensamma skrivandet tar mycket tid, eftersom 

lärare och elever behöver diskutera kring vad som ska finnas med. Läraren måste förutom 

ämneskunskaper också behärska genrekunskaperna (Liberg, 2009a). Det gemensamma 

skrivandet kan utgöra en svårighet eftersom läraren själv inte tagit del av detta under sin 

skoltid. Precis som en av lärarna beskriver så är det därför viktigt att läraren funderar kring 

vilka kunskaper som den behöver ha innan ett arbetsområde startas upp, och vilka förmågor 

som man vill ge eleverna möjlighet att utveckla. 

I nästkommande del av arbetet har vi nu kommit fram till cirkelmodellens sista fas som berör 

elevers självständiga skrivande och att bearbeta texter utifrån en respons. 

Resultat Fas 4- Individuell textkonstruktion 

 

Lärarens syn på lärande i fas 4 

Modelltexten fungerar som stöd i fas 4. På väggarna i klassrummen finns olika planscher, som 

eleverna tidigare har tillverkat, på hur olika genretexter är uppbyggda. En lärare berättar att 

ibland så får man påminna eleverna hur de ska gå till väga, vilken strategi som kan användas, 

att till exempel göra en tankekarta innan faktatexten skrivs och att använda sig av ordbanken 

för att finna de rätta begreppen. En lärare berättar att eleverna vid idétorka ibland får ta sin 

kamrat till hjälp. 

Alla lärarna beskriver också att eleverna får tillfällen att jämföra likheter och skillnader i olika 

texter tillsammans, för att slutligen på egen hand skriva en enkel analys, då de redogör för 

skillnader och likheter. De lärarna som beskrev att de använder kamratrespons menade att den 

alltid ska göras utifrån en modellmall som läraren konstruerat. 

Innehållet i Lgr11 och fas 4 

I fas 4 får eleverna självständigt formulera sig och visa hur de har tillägnat sig kunskap om 

olika genrers struktur och språkliga drag. Vidare kan läraren också se hur eleverna använder 

olika ämnesspecifika begrepp. En lärare menar att det finns en skillnad på elever som arbetat 

utifrån cirkelmodellen en längre tid och elever som inte har gjort det. Eleverna som arbetat 

utifrån cirkelmodellen "äger" sin text och känner en tillit till sin förmåga att formulera sig.  

Jag kan ju se skillnad på när min grupp läser och skriver en text, med hjälp av stödord och gör en 

text. Medan de andra två grupperna som inte har jobbat så mycket med cirkelmodellen sätter sig 

gärna med en bok och så skriver de av texten, eller möjligtvis kastar om ordföljden och så gör de en 

egen text. Då tycker jag att jag kan se skillnad på den förmågan att kunna ta till sig information och 

att hantera och formulera sig själv. Förmågan att formulera sig är väldigt olika, men trots allt är det 

ju så att deras text oavsett om man är stark eller svag, så äger de sin egen text[…]Alla lärare är 

språkansvariga.                                                                                      (Anna, lärare i årskurs 6) 
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En annan lärare påtalar att det finns fler modeller för att utveckla elevers skrivande. 

Svårigheten ligger inte i utbudet av modeller, utan snarare att välja någon av dem, 

understryker hon. ”Det tar tid, och jag som lärare behöver handledning under tiden… för att 

kunna ta till mig en ny modell i undervisningen” (Carin, lärare i årskurs 3). 

Lärarna uppger även att eleverna ger och tar emot respons och utefter den bearbetar sina 

texter. Efter skrivandet av den självständiga texten i fas 4 så får eleverna ge respons på en 

kamrats text. Eleverna gör det här utifrån en mall med olika kriterier. Lärarna i årskurs 2 

berättar och visar hur deras elever har gjort en kamratrespons. I responsen får eleverna i 

uppgift att lyfta två positiva delar i kamratens text och föreslå hur en förbättring kan göras, 

genom att ge kamraten två stjärnor och en önskning. 

Utveckling av elevers förmågor i fas 4 

I fas 4 tränas förmågan att självständigt formulera sig i skrift och att använda genrers olika 

språkliga drag och strukturer, därutöver den begreppsliga förmågan och förmågan att hantera 

information. Alla lärare lät sina elever självständigt skriva att analysera. Att jämföra, se 

likheter och skillnader, var en aktivitet som följde eleverna genom alla faser. 

Själva iden med cirkelmodellen är att utveckla själva skrivandet. Samtidigt är det ett jättebra sätt 

och en bra process att använda sig av när man lär sig om ett ämne. [...] Och sedan det här med att 

jämföra. Vi hade ju valt de här förmågorna med att göra jämförelser, att se likheter och skillnader.

     (Eva, lärare i årskurs 2) 

Vid kamratbedömningen lär eleverna av sitt eget lärande, menar en av lärarna. En annan 

lärare uppger att eleverna övar sin förmåga att utifrån responsen gå tillbaka till sin text och 

utveckla den. Genom att ge kamrater respons får eleverna möjlighet att prata kring texterna 

och de har verkliga mottagare. En lärare för årskurs 3 menar att det är viktigt att eleverna få 

flöde i sitt skrivande och responsen bör ha fokus på innehållet. 

Jag försöker se till att barnen får ge varandra kamratrespons, men jag har gjort det mest med 

berättande texter. Men ibland även med fakta också. Kamratbedömning tycker jag är jätte bra. Men 

jag har gett dem tydliga instruktioner på vad man ska titta på så kompisen kan ge konstruktiv 

respons. Och sedan att det ska lyftas mer än vad det trycks, även om en kompis bedömer det jag har 

gjort. När du bedömer vill jag att du ska tänka på det här., när du lyssnar eller läser kompisens text. 

Så jag försöker ha med kamratbedömningen. Dels det att det är viktigt för det är ju ... Man blir mer 

uppmärksam på sig själv om man då ska titta på samma sak hos någon annan. Man blir medveten 

om sitt eget skrivande genom att titta på någon annans skrivande. (Anna, lärare i årskurs 6)  

Didaktiska konsekvenser av fas 4 

Svårigheter som lärare och elever kan möta i fas 4 är att några elever kan ha svårt att skriftligt 

formulera sig. En idé som presenteras av en av lärarna är att låta eleverna formulera sig 

muntligt, och läraren eller en kamrat kan då fungerar som sekreterare. Syftet med 

elevresponsen är att den ska stärka kamratens skrivlust och utveckla skrivandet. Det är därför 

viktigt att läraren talar om hur responsen ska ges så att den blir konstruktiv, betonar en av 

lärarna. 

Vi pratade om två stjärnor och en önskning. Att det finns också en stödstruktur för det. Att de tänker 

på två positiva saker som man lyfter, och så en sak som man kanske önskar göra på ett annat sätt 
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eller förändra eller förbättra. Men där är ju återigen det här med cirkelmodellen att vi visar, hur gör 

man då på en respons? Så det kommer vi ju visa på många olika sätt innan de börjar ge respons på 

varandras arbeten.                                                                   (Doris och Eva, två lärare i årskurs 2) 

 

Med modelltextens stöd och arbetet under de tidigare faserna beskriver lärarna att eleverna 

vågar gå utanför ramarna när det själva ska skriva i fas 4. De elever som tar mycket hjälp från 

mallen hade kanske inte skrivit så mycket utan en modelltext, påtalar en lärare. Eleverna har 

också hjälp av det tidigare arbetet i de andra tre faserna; då de har tittat på olika texter, jämfört 

och diskuterat, talat om typiska språkliga dra och textens uppbyggnad. Alla lärarna som har 

arbetat utifrån cirkelmodellen är eniga om att modellens fyra faser bidrar till att fler elever 

lyckas bättre i sitt självständiga skrivande. 

 Vi är jätte imponerade av våra elever... när man samlat in från alla gömmor. Vad mycket det blev! 

Och vad proffsigt![...]     

 (Doris och Eva, lärare i årskurs 2) 

En av lärarna i vår undersökning ger en avslutande kommentar när hon funderar närmare 

kring själva cirkelmodellens utformning som en cirkel: 

Men jag har svårt för att se modellen som en cirkel och att den kan gå runt. Jag tänker den mer som 

fyrkantig och att man har punkter... och att man kanske kan hoppa mellan faserna.   

(Fredrika, lärare i årskurs 3) 

Sammanfattning fas 4- individuell textkonstruktion 

I den sista fasen, fas 4, beskriver lärarna att eleverna får möjlighet att visa kunskaper om 

texternas innehåll och form. Eleverna får självständigt använda de förmågor som utvecklats i 

de tidigare faserna. Exempelvis att kommunicera, uttrycka sig, presentera information, 

använda begrepp och läsa och analysera texter. Det här ger en möjlighet för läraren att få syn 

på vilka kunskaper som eleven har tillägnat sig. Eleverna får också möjlighet att ge och ta 

emot respons på egna och andras texter utifrån en förutbestämd mall, konstruerad av läraren. 

Lärarna påtalar att lärarens roll fortfarande är viktig i den här fasen, då läraren fortfarande ska 

fungera som stöd. Elever i behov av extra stöttning använder modelltexten som skrivits i fas 

3, eller så kan de ta hjälp en kamrat. En didaktisk konsekvens menar lärarna är att eleverna 

vågar mer i sitt skrivande och att kvaliteten på texterna och skrivglädjen ökar.   

Resultatdiskussion fas 4- individuell textkonstruktion 

Lärarna förklarar att fas 4 kännetecknas av den individuella textkonstruktionen där det finns 

utrymme för eleverna att välja någonting som de är intresserade av. Om eleverna ska göra en 

faktatext kanske de vill skriva om något som de upptäckt i sin närmiljö. I och med att larven, 

som exemplet i inledningen skildrar, har iakttagits, kan de därigenom beskriva den närmare. 

Det konkreta i elevernas vardag blir då en utgångspunkt i skrivandet av faktatexten, vilket 

Bergöö (2009) menar kan bidra till elevernas motivation och lärande.  Texten kan sedan bli ett 

underlag för lärarens bedömning av elevens förmåga att formulera sig skriftligt (Gibbons, 

2010). Svanelid (2011) lyfter fram att det främst är den kommunikativa förmågan som 
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bedöms i skolämnena, men även andra förmågor. Kunskapskraven är centrerade kring elevers 

förmågor (Skolverket, 2010a).  

Doris och Eva, lärare i årskurs 2, menar på att eleverna i fas 4 kan få välja om de vill skriva i 

par eller enskilt. Parskrivningen lyfts dock inte fram så tydligt i den behandlade litteraturen i 

undersökningen. Gibbons (2010) påpekar att läraren har till uppgift att påminna eleverna om 

de olika strategier som de använt sig av i de tidigare faserna att ta ordbanken till hjälp och att 

använda befintliga väggplanscher eller stödpunkter som eleverna tidigare sammanställt om 

texttypens specifika drag och uppbyggnad. Vi tror att det är betydelsefullt att läraren skapar 

utrymme för det självständiga skrivande och ger stödstrukturer så att eleverna kan utveckla en 

tilltro till sin kommunikativa förmåga.  

Samtliga av lärarna belyser att förarbetet under modellens tidigare faser gör att eleverna kan 

vara mer säkra på hur de ska gå tillväga och känner en tillit till sin förmåga att formulera sig. 

Anna, lärare i årskurs 6, hävdade att eleverna i fas 4 blir ägare till sin text genom att de 

formulerar sin text med egna ord utifrån en tankekarta. Hon menar också på att alla lärare bär 

ett språkansvar. Doris och Eva, lärare i årskurs 2 ger uttryck för att de är stolta över elevernas 

texter och förvånade över hur mycket eleverna har skrivit och hur professionellt resultatet 

blev. Stödstrukturer menar Hammond och Gibbons (2005) är grundläggande för att eleverna 

ska lyckas i sitt skrivande och i sitt lärande. 

Anna, lärare i årskurs 6 påtalar att det finns en skillnad när hon jämför två parallellklasser 

med varandra, en som arbetat utifrån cirkelmodellen ifrån årskurs 3 till årskurs 6 med en 

annan klass som inte gjort det. Hon anser att det finns en skillnad i kvaliteten på 

elevgruppernas texter. De elever som arbetat utifrån cirkelmodellen, menar läraren Anna 

känner en tillit till sin förmåga. Vi anser att det kan vara ett stöd för både lärare och elever om 

det finns en klar struktur i undervisningen. Det kan även vara av betydelse att samma lärare 

och gruppsammansättning följer med eleverna under en längre tid av skolåren för att få en 

kontinuitet och trygghet, oavsett vilken modell som används i undervisningen. 

Johansson och Sandell Ring (2010, s. 36) tar upp att cirkelmodellen har kritiserats för att den 

styr eleverna i en för stor utsträckning och hämmar deras kreativitet i det egna skrivandet. I 

vår undersökning beskriver lärarna att cirkelmodellen snarare har den motsatta effekten. 

Lärarna skildrar att eleverna har en ökad skrivglädje och att cirkelmodellens stöd gör att de 

känner sig trygga i hur de ska gå tillväga och hur den egna texten ska se ut. 

Gibbons (2010); Johansson och Sandell Ring (2010) belyser vikten av lärarens respons med 

hjälp av metaspråket i fas 4. Vi kan däremot inte urskilja att författarna beskriver 

kamratrespons. I det centrala innehållet för Lgr11 (Skolverket, 2010) och i kunskapskraven 

finner vi dock att eleverna ska ge varandra kamratrespons, bearbeta och utveckla egna och 

andras texter. Lärarna i undersökningen uppger att det är viktigt att använda kamratrespons 

som ett redskap i undervisningen och för att synliggöra det egna lärandet. Hattie (2012)  tar 

upp att responsskrivningen från en kamrat kan vara ett viktigt verktyg i skrivutvecklingen, 

men att lärarens funktion som handledare fortfarande är betydelsefull. Britta, lärare i årskurs 

3, uppgav att kamratresponsen behöver ges utifrån förutbestämda kriterier och att eleverna ska 

fokusera kring både innehåll och form i responsen. Carin, lärare i årskurs 3, menar att om det 
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är yngre elever som ger respons bör de koncentrera sig på texternas innehåll, snarare än dess 

form. Anna, lärare i årskurs 6, anser att det är viktigt att kamratens text i responsen ska lyftas 

för att ge inspiration och öka motivation i det fortsatta skrivandet. Anna framhåller att med 

elevernas tillåtelse kan de färdiga texterna och elevernas språkpärlor användas som 

modelltexter för andra elever som inspiration. För att underlätta responsarbetet menar vi att 

tillgången av effektivt fungerande datorer kan vara värdefull. Det verkar som att eleverna är 

mer positivt inställda till att skriva och göra ändringar i texten om de får tillgång till dator, 

menar Doris och Eva, lärare i årskurs 2.    

Carin, lärare årskurs 3, påpekar att det centrala i cirkelmodellen är att eleverna får ett verktyg 

som gör att de kan göra medvetna val i det självständiga skrivandet. Verktyget, eller om man 

så vill, byggnadsställningen, menar läraren är avgörande för att eleverna ska kunna utveckla 

alla sina förmågor.  

Didaktiska konsekvenser 

Ju fler lärare som arbetar med modellen på skolorna, desto fler lärare i olika ämnen kan då 

känna ett språkansvar. Om rektorn är insatt och intresserar sig för nya didaktiska modeller kan 

det möjliggöra att arbetsmodeller, som exempelvis cirkelmodellen kan få en plats i skolans 

undervisning. En orsak till att så många skolor inte känner till denna modell, eller väljer att 

arbeta utifrån den kan bero på lärarna är ensamma med planering och genomförande utifrån 

modellen i sin klass. Det kan vara svårt att ensam tillägna sig ett nytt arbetssätt och att 

lärarens vardag består mycket av ensamarbete. Det kan också vara ekonomiska aspekter som 

ligger till grund och motverkar möjlighet till vidareutbildning, handledning och tid för att 

sätta sig in i nya arbetssätt. 

Cirkelmodellens arbetssätt tar mycket tid i anspråk, vilket kan göra att lärarna kan uppleva att 

det är svårt att hinna med det centrala innehållet i Lgr11. Pedagogiska samtal och samarbete 

mellan lärarna kan därför vara fördelaktigt för arbetet med cirkelmodellen, vilket det kanske 

inte alltid finns utrymme för, då mycket av dokumentationstiden konkurrerar med lärarens 

övriga arbetsuppgifter.   

En utmaning för läraren kan tänkas vara att fånga de tysta eleverna i en muntlig fas och få 

eleven som har svårt att lyssna och att koncentrera sig och vara aktiva i undervisningen. Ingen 

av våra lärare i undersökningen nämner den här problematiken, utan ger uttryck för att 

effekten snarare är den motsatta, eftersom eleverna redan i årskurs 1 får vanan att samtala 

kring olika teman. Det här skulle kunna tala för att cirkelmodellen kan vara ett verktyg för ett 

öppet och tillåtande klassrumsklimat, något vi dock inte kan styrka i den här undersökningen 

eftersom inte några observationer har genomförts.  

Det kan även tänkas att cirkelmodellens arbete kan gynnas av en undervisning i halvklass, 

vilket också kräver ekonomiska resurser.  

Förslag till fortsatt forskning 

En lärare påtalar att eleverna lyckades bättre i de nationella proven efter arbetet med 

cirkelmodellen. Det hade varit intressant att undersöka om elever som är förtrogna med 

cirkelmodellens arbetsgång har bättre förutsättningar att lyckas i de nationella proven än 
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andra grupper. En annan intressant studie vore också att jämföra skolor som arbetar 

traditionellt med språk och olika läroämnen mot skolor som arbetar ämnesövergripande med 

cirkelmodellen som utgångspunkt. En ytterligare önskan vore naturligtvis att besöka skolor i 

Australien för att studera hur arbetet med cirkelmodellen fungerar där och för att se vilka 

didaktiska konsekvenser som arbetssättet kan innebära på längre sikt. En annan aspekt att 

undersöka skulle kunna vara observation av klassrumsarbetet med cirkelmodellen. Kanske att 

man då kan studera huruvida den tysta eleven är delaktig i samtalen, om eleven som har svårt 

att lyssna koncentrerar sig på samtalen, och om den skrivovillige eleven finner skrivglädje. 

Slutsats 

Undersökningen visar att lärarna är positivt inställda till arbetet kring cirkelmodellen. När de 

beskriver arbetet med modellen använder de begrepp som trygghet och stöd, gemensam 

modelltext, förmågor och planering, skrivglädje och bättre kvalitet. Vi resonerar kring att en 

annan orsak till den positiva inställningen hos lärarna skulle kunna vara att modellen i sig inte 

är orsaken, utan att den positiva inställningen är en effekt av att lärarna fått vidareutbildning, 

handledning och att modellen möjliggjort samarbete och samtal mellan kollegor och rektorer. 

Lärarna har genom modellen fått möjlighet att arbeta kring något gemensamt. Inte allt för 

sällan kan det möjligen vara så att lärarna i sitt arbete kan uppleva att de är ensamma med sitt 

arbete och sin planering. 

Arbetssättet med cirkelmodellen tar tid, vilket gör att vi drar slutsatsen att ett samarbete i 

lärarlaget kan ge ett gott stöd då lärarna emellan kan dela med sig av olika anpassade 

texttyper, föra pedagogiska samtal och stötta varandra på olika sätt. Cirkelmodellen är en 

modell som med fördel kan användas över ämnesgränserna då cirkelmodellen är ett arbetssätt 

som både fokuserar på ämnesinnehåll och språk. Det här kan vara problematiskt då inte alla 

skolor lyfter fram samarbete mellan lärare. 

Cirkelmodellen kan främst ses som ett verktyg och stöd för elevers skrivande, men 

arbetsgången under de olika faserna innefattar gemensamma övningar som utvecklar elevers 

förmågor kring att kommunicera, hantera information, analysera, använda begrepp och ett 

metaspråk när de talar om texters uppbyggnad och struktur. Därmed utvecklar de förmågor 

som efterfrågas i kunskapskraven i Lgr11 och därmed kan tiden som det arbetas i de 4 faserna 

vara en god investering och en väg för bättre måluppfyllelse. 

Kan det antas att Lgr11 under sin konstruktion kan ha inspirerats av den genrepedagogiska 

forskningen? Följande citat hittas i rapporten från Skolverkets kvalitetsgranskning: ”En 

annan utgångspunkt i arbetet har varit ett socialinteraktionistiskt och språkpedagogiskt 

synsätt på språkutveckling”(Skolverket, 1998, s. 107). Det här kan vara anledningen till att 

mottagaren av modellen, exempelvis läraren, får ett positiv intryck då cirkelmodellen verkar 

vara ett arbetssätt som är anpassat utefter ämnenas syfte, det centrala innehållet och 

kunskapskraven i Lgr11. Det här kan också förklara det uttalande under intervjutillfället kring 

cirkelmodellen som läraren Carin i årskurs 3 gjorde: ” Sedan om man tittar på syfte och 

övergripande mål så säger väl egentligen läroplanen att du ska jobba så här.” 
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Lärarna verkar inte känna sig för starkt styrda av modellens fyra faser utan anpassar den 

utifrån ämne och elevernas behov. Fas 1 möjliggör för läraren att utgå ifrån elevernas 

förkunskaper och intressen. I fas 2 kan den metakognitiva förmågan utvecklas genom 

modellerande av strategier och dekonstruerande av olika texter. Vägledningen och stödet i 

cirkelmodellens fas 3 i skrivandet av en modelltext möjliggör att fler elever lyckas med att 

skriva en text. Enligt lärarna hindras ingen i sitt skrivflöde eller kreativitet. Det gemensamma 

skrivandet och samtalandet är ett tecken på att läraren utgår den sociokulturella synen på 

lärande. Texterna utgör ett underlag för bedömning och visar hur eleverna formulerar sig 

skriftligt, presenterar information, använder begrepp som tidigare behandlats i undervisningen 

analyserar och så vidare. I fas 4 ger lärarna eller elever respons som syftar till en vidare 

utveckling av det individuella skrivandet. I responsen ska innehållet i texten lyftas positivt, 

vilket vi antar ökar motivation för elevers skrivande. 

Eftersom den australiensiska modellen är grundad utifrån aboriginernas behov av stöttning i 

utvecklingen av ett andraspråk, drar vi slutsatsen att även eleverna med ett andraspråk i 

skolorna runt om i Sverige skulle kunna stöttas av en användning av cirkelmodellen i 

undervisningen. Dagens samhälle utmanas av den nya tekniken. Den medför att individer ofta 

läser kortare texter via digitala medier och inte utvecklar förmågan att tillägna sig längre och 

mer komplicerade texter. Det här gör att alla elever skulle kunna gynnas av en explicit 

undervisning kring språket.   

Slutord 

Vi tror att cirkelmodellen kan vara ett verktyg för lärare och elever då arbetsmodellen utgår 

från elevers nyfikenhet och upplevelser i vardagen, när exempelvis en av våra elever kommer 

in i klassrummet med en larv i handen och de andra eleverna samlas nyfikna runt omkring. 

Just den här larven kan vara en utgångspunkt för att bygga upp kunskap. Gemensamt kan vi 

göra en tankekarta med frågor kring larven och vad vi vill veta mer om. Tillsammans studerar 

klassen olika texter, samlar fakta, tittar på film och i ordbanken samlas begrepp som 

livscykel, puppa, insekt m.m. . Vi jämför olika texter; vad är det för skillnad på en berättande 

text om en larv och en faktatext? Eleverna kommer fram till vad som är kännetecknande för 

en faktatext och jämför faktatexten med berättande texter. De upptäcker att berättelsen 

innehåller fantasifulla beskrivningar, vilket inte finns i faktatexten. Där finner eleverna istället 

information som stämmer överens med den upphittade larvens utseende och vad den har för 

föda. Faktatexten beskriver att larven en dag blir en fjäril. Vi ringar in specifika drag i 

faktatexten och sammanställer dem på en väggplansch. Tillsammans, lärare och elever, skrivs 

en modelltext. Målet är självständighet; att när vingarna bär, så ska eleverna skriva en 

individuell text och känna tilltro till sin egen förmåga. Varför inte just använda larvens 

livscykel som metafor för arbetet med cirkelmodellen? När eleverna följer cirkelmodellen, 

precis som larven följer sin livscykel och blir en fjäril, så utvecklar de sina förmågor för att 

möta dagens utmaningar och krav i samhället.  

Lärarens och elevernas samarbete, stöttning och fokus kring språket i cirkelmodellen kan 

bidra till att ett större antal elever lyckas och uppnår en bättre måluppfyllelse.   
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Bilagor 

 

Bilaga 1. Stödmall för samtal kring cirkelmodellen 

 

Dagordning: 
 

1. Kort introduktion av oss själva och om vårt examensarbete 

2. Informera om de etiska ställningstagandena 

3. Allmänna frågor till lärarna 

4. Samtal kring stödmall ”cirkelmodellen” 

5. Avslutning 
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Bilaga 2. Intervju- och samtalsguide 

 

Information om undersökningen 

Vi är två stundeter från Högskolan i Borås som skriver ett examensarbete kring 

cirkelmodellen. Vårt syfte är att ta reda på hur ni som lärare använder cirkelmodellen i 

praktiken. Vi kommer att använda oss av intervju som redskap i en undersökning. Vår 

förhoppning är att intervjun kommer att utföras i en så kallad fokusgrupp som kommer att 

utgå från en stödmall. Fokusgrupp innebär att flera deltagare deltar vid intervjutillfället 

samtidigt. Aspekter som bl.a. kommer att tas upp under intervjun är cirkelmodellens 

arbetssätt, planering, utvärdering och elevinflytande kopplat till innehållet i Lgr11. Frågor och 

stödmall skickas ut innan intervjutillfället. 

 

Respondenternas medgivande 

Vi vill välkomna alla lärare som vill delta i undersökningen. Deltagandet är frivilligt och man 

har rätt att när som helst under studiens gång avbryta sin medverkan. Om alla i fokusgruppen 

samtycker och medger kommer vi att göra en inspelning som endast kommer att användas 

som utgångspunkt för skrivandet av vårt examensarbete. 

 

Rätten till anonymitet 

Varken skola, kommun eller era identiteter som lärare kommer att kunna spåras i vår 

undersökning. Alla namn i undersökningen kommer att vara fingerade.  

 

Hantering av data 

Under insamlandet av data kommer era svar inte att användas för andra syften än för 

undersökningen. Resultatet som framkommer kommer endast att användas som underlag för 

vårt examensarbete kring cirkelmodellen.  
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Bilaga 3. Samtalsfrågor 

 
1. Kan du/ni beskriva hur ni arbetar med cirkelmodellen i era klasser?  

 

2. Vad anser du/ni är det centrala i arbetet med cirkelmodellen? 

 

3. Vilka förmågor och färdigheter anser du/ni att eleverna får möjlighet att utveckla i 

arbetet med cirkelmodellen? 

 

4. a) Vilka fördelar ser du/ni med cirkelmodellens arbetssätt? 

b) Vilka nackdelar ser du/ni med cirkelmodellens arbetssätt? 

 

5. Hur ser du/ni på att stötta elevers lärande och begreppet ”Scaffolding”? 

 

6. Hur kan innehållet i Lgr11 kopplas samman med cirkelmodellen? 

 

7. Hur ser du/ni på ämnesintegrering av andra ämnen i arbetet med cirkelmodellen? 

 

8. Hur ser bedömningen av elevernas kunskaper i arbetet med cirkelmodellen? 

 

9. Hur ser elevernas inflytande ut i arbetet med cirkelmodellen? 

 

10.  Hur utvärderar du/ni ert arbete med cirkelmodellen? 

 

11.  På vilket sätt skulle man kunna utveckla arbetet med cirkelmodellen? 

 

12.  Hur har du/ni som lärare utvecklats i er profession under arbetet med cirkelmodellen? 

 

13. Vilka resultat kan du/ni som lärare se av att eleverna får använda det här arbetssättet? 

 


