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Sammanfattning 
Det är idag ett faktum att vi lever i ett mångkulturellt samhälle där olika kulturer och språk möts 
varje dag, inte minst i skolan. Den mångfald som råder ställer i sin tur krav på skolan. Tidigare 
forskning visar att flerspråkiga elever tenderar att inte vara lika framgångsrika i skolan som sina 
infödda klasskamrater. Elevernas olika förutsättningar att nå skolframgång har bland annat lett 
till genrepedagogikens uppkomst. Cirkelmodellen kan beskrivas som en undervisningsmetod 
som växt fram genom genrepedagogiken och som syftar till att ge alla elever, oberoende av 
social bakgrund, samma möjligheter att nå skolframgång. Det är denna modell som är i fokus i 
föreliggande studie. 
 
Syftet med studien var att belysa svenska som andraspråkslärares upplevelser av 
cirkelmodellen, av dess påverkan i undervisningen och på elever samt dess eventuellt 
utjämnande funktion i skrivundervisningen för årskurs 7-9. Studien utgick från Bernsteins 
(2000) begreppspar klassifikation och inramning som gjorde det möjligt att utröna den 
utjämnande funktionen cirkelmodellen enligt lärarna bidrar med. Som metod användes 
Semistrukturerade intervjuer där sex respondenter deltog. 
 
Studiens resultat visar att lärare är positiva till cirkelmodellen, även om uppfattningarna skiljer 
sig åt något. Förutom lärarnas optimism visar också resultatet att cirkelmodellens utjämnande 
funktion främst ligger i att eleverna får dela med sig av sina kunskaper, att den bidrar till att 
lärarna kan ta deras kunskaper i beaktande, att modellen inte utgår från ett homogent perspektiv 
och att de olika modelltexterna ger eleverna olika textförebilder. 
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INLEDNING 
Det är ett faktum att vi lever i ett mångkulturellt samhälle där olika kulturer och språk möts 
varje dag, inte minst i skolan (Vetenskapsrådet 2012). Invandringen har enligt Statistiska 
centralbyrån (2018) ökat markant de senaste åren och år 2016 blev ett av de år då den totala 
invandringen var den högsta någonsin där 163 000 människor invandrade till Sverige. 
Hyltenstam och Lindberg (2013) anger att 20 % av skolans elever idag har annat ursprung än 
svenskt. 
 
Den mångfald som råder ställer i sin tur krav på skolan. I 1 kap. 4 § av Skollagen (SFS 
2010:800) anges det att hänsyn skall tas till: 
 

“…elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt 
som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar 
att tillgodogöra sig utbildning” (SFS 2010:800). 

 
Trots detta skriver Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD 2015, s. 
56) att “students with an immigrant background, particularly first-generation immigrants, tend 
to perform poorly at school”. Även Hajer (2003) menar att flerspråkiga elever tenderar att inte 
vara lika framgångsrika i skolan som sina infödda klasskamrater. 
 
Bernstein (1990) hävdar att skolspråket har en tendens att exkludera vissa elever, speciellt de 
elever som befinner sig i riskzonen för sämre skolresultat och att skolspråket tenderar att främja 
elever med medelklassbakgrund. Hyland (2007) delar Bernsteins (1990) uppfattning  och 
skriver: 
 

These students bring different identities, understandings, and habits of meaning-making to their 
learning, and teachers cannot assume that students’ previous learning experiences will provide 
them with appropriate writing schemata for their studies. The old certainties of cognitive 
homogeneity which supported process writing models for so long are no longer sustainable, and 
there is an urgent need for more theoretically robust, linguistically informed, and research-
grounded text descriptions to bridge the gap between home and school writing and prepare 
learners for their futures (Hyland 2009, s. 149). 

 
Elevernas olika förutsättningar när det gäller att nå skolframgång har bland annat lett till 
genrepedagogikens uppkomst (Kuyumcu 2013; Hyland 2009). Genrepedagogiken syftar till att 
ge elever med olika förutsättningar större möjligheter att delta i undervisningen och att nå 
skolframgång (Kuyumcu 2013). Tanken med genrepedagogiken är alltså att alla elever skall 
inkluderas i undervisningen men också att skolans undervisningsspråk ska göras tillgängligt för 
alla elever oavsett bakgrund (Kuyumcu 2011). Tidigare forskning talar för att 
genrepedagogiken är ett väletablerat arbetssätt, där lärare bland annat genom arbete med något 
som benämns som cirkelmodellen ger andraspråkseleverna verktyg till att nå skolframgång och 
där lärare tydligt kan se elevernas skrivutveckling (Lee 2012; Kuyumcu 2011; Hyland 2007; 
Lee 2013). Cirkelmodellen innebär att lärare bygger sin lektionsplanering utifrån olika faser 
där fas ett handlar om att bygga upp kunskap tillsammans med eleverna inom ämnesområdet 
för att i fas två studera textförebilder inom en genre. I fas tre modelleras genren för eleverna 
genom att lärare och elever skriver en gemensam text, för att läraren skall förbereda eleverna i 
fas fyra där de skall skriva texten själva (Gibbons 2010; se bilaga 2). Cirkelmodellen kan 
beskrivas som den undervisningsmetod som växt fram inom genrepedagogiken och syftar till 
att explicit ge andraspråkseleverna kunskap om skolspråket och skolämnen (Gibbons 2010). 
Det är just denna modell som kommer att vara i fokus i föreliggande studie. 
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Johansson (2016) med kollegor har arbetat med cirkelmodellen i sin skrivundervisning och 
redogör för de reflektioner som uppstod efter arbetet. Johansson framhäver cirkelmodellen som 
något som breddar elevers skriftliga repertoarer och att arbetssättet med cirkelmodellen 
utvecklat lärarnas undervisning. Johansson (2016) beskriver cirkelmodellen som ett 
undervisningsverktyg som har varit eftertraktat av lärare i många år. I sin avslutande reflektion 
kring arbetet med cirkelmodellen, skriver Johansson (2016, s. 151) att “[n]u är min 
undervisning på rätt väg [ … ]”. 
 
Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr 11, rev. 2018, s. 268) 
anger att elever skall utveckla förmågan att “skriva olika slags texter med en viss språklig 
variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga 
normer och strukturer”. Det är således lärares ansvar att hjälpa eleverna dit. Eftersom 
cirkelmodellen i grund och botten skapades för att bidra med en mer utjämnande funktion, och 
för att få elever att nå de kunskapskrav som finns skrivet i styrdokumenten är frågan vad lärare 
själva har för erfarenheter av cirkelmodellens eventuellt utjämnande funktion. Motståndare till 
cirkelmodellen hävdar att arbetssättet gör elever till osjälvständiga skribenter och att 
cirkelmodellen inte alls ger eleverna de rätta verktygen till att utveckla sitt skrivande (jfr 
Sadeghi, Hassani & Hemmati 2013; Han & Hiver 2018). Trots motståndarnas kritik till 
arbetssättet visar tidigare forskning att bland annat skolresultat höjts i samband med 
cirkelmodellens implementering (Kuyumcu 2011). Frågan är då om grundtanken i 
cirkelmodellens utjämnande uppdrag enligt verksamma lärare faktiskt fungerar. Mot bakgrund 
av vad tidigare forskning visat är det betydelsefullt att få en insyn i lärares egna erfarenheter av 
cirkelmodellens utjämnande uppdrag för skrivundervisningen i svenska som andraspråk. 
 

SYFTE 
Tidigare forskning talar för att arbetet med cirkelmodellen både gynnar och hämmar eleverna i 
skrivundervisningen. Trots detta har lärarna inte kommit till tals i någon större utsträckning vad 
gäller cirkelmodellens eventuellt utjämnande funktion. Det är därför betydelsefullt att få en 
insyn i lärares egna upplevelser av cirkelmodellen. 
 
Syftet med studien är därmed att belysa svenska som andraspråkslärares upplevelser av 
cirkelmodellen, dess påverkan i undervisningen och på elever samt dess eventuellt utjämnande 
funktion i skrivundervisningen för årskurs 7-9. 
 
  



 

3 
 

TIDIGARE FORSKNING 
Följande avsnitt presenterar tidigare forskning som gjorts på arbete med cirkelmodellen. 
Inledningsvis behandlas studier som belyser lärares upplevelser av cirkelmodellen i 
skrivundervisningen. Därefter beskrivs forskning kring cirkelmodellens potentiella utjämnande 
funktion och begränsningar. Avslutningsvis berörs tidigare forskning som rör tidigare arbetssätt 
jämfört med cirkelmodellen. 
 

Lärares upplevelser av cirkelmodellen 
I Kuyumcus (2011) utvärdering av Knutbyprojektet där genrepedagogikens 
undervisningsmodell implementerats i Knutbyskolans undervisning från förskoleklass till och 
med årskurs sex, framhåller lärarna i intervjuerna att genrepedagogiken gett dem bättre 
kunskaper om olika texttyper vilket också resulterat i en bättre skrivundervisning. Vidare visar  
utvärderingen att lärarnas syn på cirkelmodellen tenderar att vara mer positiv ju mer insatt man 
är i den och ju mer kunskap man har om den. Merparten av lärarna bedömde även att man i 
samband med implementeringen av cirkelmodellen utvecklats i sin roll som lärare och fått fler 
idéer till undervisningen. En del av lärarna i Knutbyprojektet ser däremot att bättre kunskaper 
om genrepedagogik och cirkelmodellen hade gett dem en bättre grund att stå på då det hade lett 
till att de även kunnat applicera modellen bättre i sin undervisning. 
 
Lärare uppfattar generellt cirkelmodellen som ett stöd och ett verktyg som kan plockas fram i 
skrivundervisningen för andraspråkseleverna (Hyland 2007; Lee 2012; Lee 2013). I Lees 
(2012) studie framkommer det genom både klassrumsobservationer och intervjuer att lärare 
upplever cirkelmodellen som ett praktiskt verktyg i andraspråksundervisningen. Lärarna i 
studien fick nya perspektiv på sin undervisning med andraspråkseleverna vilket indikerar ett 
samband med resultatet av Knutbyprojektet. Även om stöttningen i cirkelmodellen syftar till att 
hjälpa eleverna är det enligt Hyland (2007) och Lee (2013) också en stöttning för lärarna i 
utformningen av sin skrivundervisning. Vidare understryker Hyland (2007) i sin studie hur 
cirkelmodellen varit ett efterlängtat verktyg av lärare, framförallt inom språkundervisning. 
Detta eftersom skolorna idag ser annorlunda ut jämfört med från förr där det enbart fanns ett 
typ av arbetssätt som inte stöttade eleverna nämnvärt. Vad gäller cirkelmodellen i 
undervisningen för andraspråkseleverna anser Tardy (2011) likt Hyland (2007) att den hjälper 
lärare att få en djupare inblick i vad som faktiskt behövs arbetas med för att eleverna skall 
erövra skolspråket vilket också gör lärare mer medvetna om sin egen undervisning. 
 

Cirkelmodellens utjämnande funktion 
Enkätundersökningen och intervjuerna i Kuyumcus (2011) rapport visar att merparten av 
lärarna ansåg att undervisningen utifrån cirkelmodellen resulterade i att elevernas språk 
utvecklades både vad gäller ordförråd och att uttrycka sig mer nyanserat, vilket stämmer 
överens med Lees (2013) resultat. Lee hävdar att: 
 

An important benefit of genre-based instruction in L2 writing is that it provides a systematic 
framework to follow for L2 students who have only limited exposure to authentic English 
writing (Lee 2013, s. 314). 

 
Lee (2013) menar även att cirkelmodellen ger eleverna ökad tydlighet kring vad som förväntas 
av dem, vilket också gör eleverna mer medvetna om olika texttyper. I Kuyumcus (2011) 
utvärdering av Knutbyprojektet där lärare arbetat med just cirkelmodellen i undervisningen tog 
forskaren del av elevers nationella prov i svenska och svenska som andraspråk. År 2007 fick 
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59 % av eleverna godkänt och år 2008 när man börjat med cirkelmodellen i undervisningen 
hade resultatet sjunkit till 45 % vilket Kuyumcu förklarar kan bero på att cirkelmodellen precis 
hade börjat arbetas med i undervisningen. År 2009 fick 93 % av eleverna godkänt på det 
nationella provet för årskurs fem. Detta tolkar Kuyumcu som att elever i arbetet med 
cirkelmodellen under första året tillägnat kunskaper om hur man skriver olika genrer och att 
eleverna året därpå anammat kunskaperna och till följd av detta höjde sina resultat. 
 
Liksom Kuyumcus (2011) rapport visar Lees (2012) studie att nio av tolv elever ansåg sig ha 
utvecklat sina skrivförmågor efter att deras lärare arbetat med cirkelmodellen, då det explicita 
sättet som kännetecknar cirkelmodellen, tydliggjort för eleverna vad som förväntas av dem. 
Eleverna i Lees (2012) studie uttrycker också hur cirkelmodellen gjort dem till bättre skribenter 
då de fått kunskaper om hur olika texttyper ser ut och dess språkliga drag. 
 
Yasuda (2011) har i sin studie undersökt hur arbetet med cirkelmodellen påverkat japanska 
elever som tillägnat sig engelska som främmandespråk. I Yasudas studie ingår elever som läst 
engelska upp till sju år sammanlagt. Innan eleverna började kursen fick de göra olika tester som 
sedan kom att bli grunden för deras klassplacering. Eleverna i studien ingick i de så kallade 
“svagare” klasserna. Eleverna hade i Yasudas studie arbetat utefter cirkelmodellen under 15 
veckors tid där Yasuda genom enkätundersökning, intervjuer och insamlat material av 
undervisningen kommit fram till att cirkelmodellen gjort eleverna mer medvetna i sitt 
skrivande. Eleverna fick exempelvis skriva olika mail, både formella och informella. Yasuda 
hävdar att cirkelmodellen gjort eleverna mer medvetna om hur man skriver i olika sammanhang 
och att cirkelmodellen hjälpt dem framåt i sin språkutveckling. En av eleverna som Yasuda 
intervjuade uttryckte att hon aldrig tidigare skrivit mail eller visste hur ett mail såg ut. 
Fortsättningsvis uttrycker eleven att hennes språkkunskaper innan arbetet med cirkelmodellen 
var “... quite limited” (Yasuda 2011, s. 121) men efter att hon studerat exempeltexter och fått 
prova på att skriva mail i olika syften både självständigt och ihop med klasskamrater utvecklat 
sin vokabulär på engelska. 
 
Elevers olika bakgrunder är enligt Purcell-Gates, Duke och Martineaus (2007) något 
cirkelmodellen tar i beaktning. Främst gäller detta när det kommer till att bygga upp kunskap, 
menar Purcell-Gates et al. (2007), att eleverna får dela med sig av sina kunskaper som sedan 
fungerar som en grund för hur läraren bedriver sin undervisning. Med hjälp av den första fasen 
får lärarna perspektiv på hur man kan fortsätta att vidareutveckla kunskaperna hos eleverna och 
vad som behövs bearbetas ytterligare för att eleverna skall fortsätta att utvecklas med sin 
skrivundervisning. Purcell-Gates et al. anser att cirkelmodellen utvecklar både elever som 
tillhör medelklassen och elever som kommer från familjer som inte har någon utbildning. 
Cirkelmodellen är enligt Hyland (2007) ett verktyg som tar hänsyn till alla elevers kulturella 
och lingvistiska erfarenheter, vilket gör att elever från olika bakgrunder får samma möjligheter 
att utveckla och bredda sina skriftliga repertoarer. Enligt Kuyumcu (2011) möter elever 
textförebilder omedvetet, och beroende på om man kommer ifrån ett hem som har bokliga 
miljöer eller inte, kan det komma att bli avgörande för hur varje individ tolkar och förstår sig 
på olika texttyper. Kuyumcu betonar att cirkelmodellen genom det explicita arbetssättet ger 
eleverna just olika textförebilder, vilket alltså stödjer alla elever i skrivundervisningen. 
 
Hyland (2007) poängterar att cirkelmodellens tredje fas, som innebär att arbeta ihop, är effektiv, 
då eleverna i den får dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper, vilket resulterar i en mer 
djupgående kunskap snarare än ytlig. Liu (2013, s. 338) skriver därtill att den tredje fasen där 
eleverna skall arbeta ihop gör det möjligt för eleverna att “complete tasks well beyond their 
current level [which is] something that resonates with Vygosky’s Zone of Proximal 
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Development”. 
 

Cirkelmodellens begränsningar 
I Kuyumcus (2011) rapport var lärarna kritiska till hur man implementerat cirkelmodellen i 
undervisningen. En del av lärarna ansåg även att cirkelmodellen i alltför hög grad gick ut påatt 
skriva texter enligt vissa mallar (Kuyumcu 2011). Sadeghi, Hassani och Hemmati (2013)  lyfter 
också hur cirkelmodellen är för produktstyrd, det vill säga att mycket i cirkelmodellen handlar 
om att imitera, härma och transformera till sitt egna. Detta är enligt Lee (2012) en av 
fallgroparna med cirkelmodellen. Lee hävdar att cirkelmodellen skulle kunna resultera i att 
eleverna blir osjälvständiga och osäkra skribenter. Fortsättningsvis understryker Lee att 
cirkelmodellen inte skall bli för instrumentell utan att den endast skall användas som ett verktyg 
som plockas fram när eleverna behöver extra stöttning. Ett fåtal lärare i Lees studie upplevde 
att arbetet med cirkelmodellen hämmade elevernas kreativitet, då eleverna försökte uppnå nivån 
på de exempeltexter som lärarna visat, vilket resulterade i att eleverna mer härmade 
exempeltexterna än att se de just som modelltexter. Detta menar Han och Hiver (2018) beror 
på att eleverna saknar kunskap i språket och den specifika genren. Som en konsekvens av detta 
tenderar därför eleverna att efterlikna modelltexterna så mycket som möjligt då de inte har ett 
utvecklat ordförråd ännu för att kunna bemästra skrivandet. Cirkelmodellens svagheter är alltså 
att den kan bli för lärarstyrd med för stort fokus på att efterlikna olika modelltexter vilket i sin 
tur inte resulterar i en mer djupgående kunskap om olika texttyper (Lee 2012: Lee 2013; Hyland 
2007). 
 
Lärarna i Kuyumcus (2011) rapport uttrycker att arbetet med cirkelmodellen kunde bli för 
långdraget då det tog lång tid att arbeta igenom ett moment när man var tvungen att arbeta efter 
alla faser. Lärarna anser också att det var för mycket fokus på vad eleverna förväntas kunna när 
de går ut skolan, såsom hur man skriver akademiskt vilket lärarna upplevde hämmande för 
elevers spontana skrivande. 
 

Skillnader mellan tidigare arbetssätt och cirkelmodellen 
I Kuyumcus (2011) rapport får lärarna reflektera kring hur arbetet med cirkelmodellen skiljer 
sig mot tidigare arbetssätt. Skillnaden lärarna uppfattade kring sitt tidigare arbetssätt och 
cirkelmodellen var bland annat att man tidigare inte tagit hänsyn till första fasen icirkelmodellen 
som handlar om att bygga upp kunskap gemensamt med eleverna i lika stor  utsträckning. 
Lärarna ansåg att ’bygga upp kunskap’ var något som var betydelsefullt i undervisningen med 
tanke på att eleverna härstammade från olika länder och ofta saknade förförståelse eller hade 
olika förförståelse. Genom cirkelmodellens första fas får eleverna införskaffa kunskap om olika 
begrepp och termer, något som oftast missats i den vanliga implicita undervisningen (Hyland 
2007). Det implicita arbetssättet som också utgjorde merparten av lärarnas arbetssätt innan 
projektet med cirkelmodellen drogs igång på Knutbyskolan, hade oftast fokus på erfarenheter 
som majoriteten av eleverna i klassen bar med sig. Hyland (2007) bekräftar att en undervisning 
utan cirkelmodellen oftast tar elevernas förkunskaper för givet. Det explicita arbetssättet syftar 
till att ge tillgång till nyckelbegrepp för alla och utgår inte från att alla elever har med sig den 
förförståelse som krävs för att lyckas i skrivundervisningen (Kuyumcu 2011). När eleverna får 
ta del av de begrepp och termer som är i centrum för respektive skrivuppgift resulterar det i att 
elevernas skriftliga repertoarer breddas och utvecklas (jfr Kuyumcu 2011; Hyland 2007). 
 
En annan skillnad som lyfts i Kuyumcus (2011) rapport är att man i det tidigare arbetssättet inte 
skrev gemensamma texter på ett systematiskt sätt. Den gemensamma texten som alltså skrivs i 
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den tredje fasen av cirkelmodellen är något lärarna i Kuyumcus (2011) rapport anser skiljer sig 
mest från tidigare undervisning. En ytterligare skiljaktighet mellan tidigare arbetssätt och 
cirkelmodellen är stöttningen eleverna får tillgång till under skrivandet (Kuyumcu 2011). Enligt 
Abbaszadeh (2013) har man i tidigare arbetssätt använt stöttning på annat sätt; främst i 
elevernas slutproduktion, där lärare ger feedback på vad eleverna skall tänka på till nästa gång 
och när de är klara med sin text. Men i cirkelmodellen återfinns stöttningen överallt i alla faser 
(Eva & Wawan 2015). 
 
Sammantaget visar tidigare forskning att cirkelmodellen bidrar till elevernas språk- och 
skrivutveckling samtidigt som den kan hämma elevernas kreativitet. Tidigare forskning pekar 
även på att de största skillnaderna mellan traditionella arbetssätt och arbetet med cirkelmodellen 
är att elevernas förkunskaper tas hänsyn till i en större utsträckning och att stöttningen från 
lärarens sida bidrar till den mer utjämnande funktionen. Eftersom tidigare forskning fokuserat 
mer på vad elever och lärare upplever i arbetet med cirkelmodellen så har lärare inte kommit 
till tals i någon vidare utsträckning tidigare. Det behövs mer kunskap om deras synpunkter på 
modellens utjämnande funktion och till följd av detta så avser föreliggande studie att belysa 
lärares egna upplevelser av cirkelmodellen och dess utjämnande funktion. 
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TEORI 
I följande avsnitt behandlas det redskap som använts för att belysa svenska som 
andraspråkslärares erfarenheter av cirkelmodellen och dess eventuellt utjämnande funktion i 
skrivundervisningen. Analysredskapet är hämtat från utbildningssociologen Basil Bernstein 
(2000) och kommer i denna studie att fungera som en lins i bearbetning och analys av det 
empiriska materialet. Redskapet består av ett begreppspar med benämningarna klassifikation 
och inramning. 
 

Klassifikation 
Bernstein (2000) intresserar sig för samhällets olika klasser, ojämlikheter och orättvisor. Med 
sina begrepp avser han att synliggöra och beskriva hur aktiviteter och skolsystem byggs upp. 
 
Bernstein beskriver klassifikation som ett sätt att förklara, förstå och analysera makt och 
används för att utröna gränser mellan olika kategorier. Kategorier kan innebära ämnen och 
aktiviteter som utvecklar elevernas skrivrepertoarer och gränser kan handla om de mellan skola, 
hem och fritid eller mellan elevernas egna erfarenheter och skolans (jfr Morais, Neves & Pires 
2004; Norlund & Strömberg, submitted). Vidare hävdar Bernstein (2000) att kategorier kan 
analyseras på olika sätt och nivåer, exempelvis mellan skolledning, personal och elev. När man 
talar om klassifikation är det inte kategorierna som är i fokus, utan hur gränserna mellan 
kategorierna förhåller sig till varandra. 
 
Bernstein (2000) skiljer på stark respektive svag klassifikation. En stark klassifikation 
kännetecknas av att läraren planerar undervisningen utifrån sitt eget perspektiv med fokus på 
vad eleverna behöver för kunskap i framtiden och influeras därför av en mer akademisk karaktär 
i undervisningen. En sådan undervisning är starkt avgränsad till andra kategorier, alltså andra 
ämnen och aktiviteter i skolan. En svag klassifikation kännetecknas däremot exempelvis av att 
läraren planerar undervisningen utifrån elevernas erfarenheter. Undervisningen i en svag 
klassifikation koncentrerar sig på tiden här och nu och vad nästa steg är för eleverna snarare än 
en framtidsorienterad undervisning som är av stark klassifikationskaraktär. En svag 
klassifikation har inte lika tydliga gränser till andra kategorier och gränserna mellan 
kategorierna är inte lika påtagliga som i den starka. Här kan alltså olika ämnen och aktiviteter i 
skolan integreras med varandra med utgångspunkt i elevernas kunskaper. När man talar om 
stark respektive svag klassifikation är det också betydelsefullt att tala om begreppen som 
“academic/non-academic” (Morais, Neves & Pires 2004, s. 77). Vidare skriver Morais, Neves 
och Pires (2004, s. 77): 
 

Stronger values characterize theories of instruction more centred on the transmitter, and weaker 
values those more centred on the acquirer (Morais, Neves & Pires 2004, s. 77). 

 
Både stark och svag klassifikation influeras av makt och det är makten som i sin tur påverkar 
gränsernas mellan kategorierna. Beroende på om undervisningen grundas i en stark respektive 
svag klassifikation kan detta leda till “ … smaller or greater conceptual articulation between the 
various contents of a discipline” (Morais, Neves & Pires 2004, s. 77). 
 

Inramning 
Inramning syftar på kontroll och avser vem som kontrollerar vad i kommunikationen mellan 
olika kategorier (Bernstein 2000). Kommunikationen i de olika kategorierna kan enligt 
Bernstein handla om lärare och elev men även om skolan. Inramning koncentrerar sig på hur 
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och vad för något som kommuniceras i undervisningen, men också vad som styr 
kommunikationen mellan de olika kategorierna i överföringen. Begreppet inramning syftar till 
att synliggöra kontrollen som återfinns och görs tillgänglig i undervisningen. Det handlar 
således om principer för den kontroll som för den pedagogiska kommunikationen. Om 
principerna förändras gör även gränserna mellan kategorierna. Kontrollaspekter i 
undervisningen kan röra sig om urval och tempo men även för huruvida kriterierna för 
undervisningen är synliga respektive osynliga och om det går att påverka förväntningarna vad 
läraren anser vara ett bra elevarbete (Bernstein 2000). 
 
Morais, Neves och Pires (2004) illustrerar hur begreppet inramning tillämpas för att analysera 
formen av undervisningen (the how) och likt klassifikationen delas även här begreppet 
inramning i stark respektive svag inramning: 
 

Strong framing shows communication with heightened control by teachers and children of 
higher social status, respectively, and weak framing of communication where all children, 
including those of lower social status, have some form of control (Morais, Neves & Pires 2004, 
s. 77). 

 
Graden av kontroll bestämmer om inramningen är stark eller svag. Stark inramning 
karaktäriseras av att det råder en tydlig kontroll över innehållet; läraren är den som styr 
undervisningen och vad som skall göras. En starkt inramad undervisning kännetecknas även av 
att läraren uppvisar en slags kontroll, där läraren följer en bestämd ordning som inte går att 
påverka av eleverna. Det kan handla om vilket stoff såsom litteratur eller redovisningsformer 
som läraren själv väljer ut. Dessutom kännetecknas den starka inramningen av att läraren har 
tydliga mål och kriterier. I en svag inramning däremot får eleverna mer utrymme att vara med 
och påverka undervisningen. En sådan undervisning innebär en mindre hierarkisk ordning där 
relationen mellan lärare och elev är mer lättsam. 
 
Morais, Neves och Pires (2004, s. 85) menar att varken stark eller svag klassifikation eller 
inramning har en utjämnande funktion, snarare en blandad (“mixed”). En blandad (”mixed”) 
klassifikation och inramning innebär enligt Morais, Neves och Pires tydliga gränser mellan 
ämnen och olika relationer som lärare-elev (stark klassifikation), lärares kontroll över urval och 
klassrumsaktiviteter (stark inramning), elevers inflytande över tempot (svag inramning), tydliga 
instruktioner och explicita kriterier (stark inramning). Till detta hör även att mer personliga 
relationer mellan lärare och elever och elever skapas för att bidra till en mer avslappnad 
stämning (svag inramning). Det näst sista kriteriet en mixed begreppspar innebär att 
sammanföra olika kunskaper (svag klassifikation) och slutligen skall det inte vara tydliga 
gränser om utrymmen mellan lärare och elev samt elev och elev (svag klassifikation). Utifrån 
dessa kriterier menar Morais, Neves och Pires (2004, s. 86) att man kan komma förbi frågan 
om studenters sociala bakgrund (“overcome students’ social background”) och att det då fyller 
en utjämnande funktion. 
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METOD 
I avsnittet nedan beskrivs den metod som använts i studien. Därefter redogör jag för hur det 
empiriska materialet samlats in samt hur den bearbetats och analyserats. Avslutningsvis 
beskrivs studiens trovärdighet samt de etiska principerna och överväganden som gjorts. 
 

Intervjuer av lärare 
Enligt Fejes och Thornberg (2009) är det syftet som avgör metodvalet. Eftersom att syftet med 
studien är att belysa lärares upplevelser av cirkelmodellen, dess påverkan i undervisningen och 
på elever samt dess eventuellt utjämnande funktion i skrivundervisningen valdes 
semistrukturerade intervjuer som metod. Semistrukturerade intervjuer används i syfte att belysa 
respondenternas erfarenheter eller uppfattningar. Detta gör att man genom de semistrukturerade 
intervjuerna får verktygen att lyfta fram lärares erfarenheter avcirkelmodellens utjämnande 
uppdrag i skrivundervisningen (Kvale & Brinkmann 2014; Fejes & Thornberg 2009). De 
semistrukturerade intervjuernas form kan liknas vid ett vanligt samtal men skiljer sig åt på det 
sättet att man under de semistrukturerade intervjuerna förhåller sig till bestämda ämnen man 
vill att respondenterna lyfter fram (Kihlström 2007). Enligt Stukát (2011) möjliggör de 
semistrukturerade intervjuerna en anpassning efter respektive respondent oavsett om 
respondenterna får samma slags frågeställningar. Med de semistrukturerade intervjuerna som 
metod går det att på ett djupgående plan förklara om något behöver förtydligas eller om man 
själv önskar att få förtydliganden samt ställa följdfrågor (Fejes & Thornberg 2009). 
 
De semistrukturerade intervjuerna som genomförts har utgått från ett frågeschema som arbetats 
fram efter studiens syfte (Fejes & Thornberg 2009). Frågeschemat innehåller öppna frågor för 
att skapa trygghet hos respondenten som sedan utmynnar i mer specifika frågor (Fejes & 
Thornberg 2009). Frågeschemat för studien inleds med bakgrundsfrågor, för att sedan beröra 
cirkelmodellen i allmänhet, undervisning och cirkelmodellen och till sist elever och 
cirkelmodellen med fasta följdfrågor (se bilaga 1). Studiens frågeschema blev sedan granskad 
av en handledare som i sin tur kom med synpunkter på vad som skulle ändras. Därefter gjordes 
en så kallad pilotstudie som Dalen (2015) beskriver som ett verktyg som man använder innan 
man genomför alla sina semistrukturerade intervjuer för att testa hur väl frågorna och 
inspelningsinstrument fungerar. Efter genomförd pilotstudie transkriberades respondentens 
utsaga för att se hur väl det mötte syftet. Den genomförda pilotstudien visade att frågorna och 
inspelningsinstrumentet fungerande. Därav gjordes inga ändringar i frågeschemat. 
 

Urval 
Respondenterna valdes genom ett så kallat bekvämlighetsurval som baserades på 
tillgängligheten av respondenter, vilket blev lärare som arbetar på mina tre olika 
verksamhetsförlagda utbildningsplatser (Bryman 2011). Däremot var kravet att lärarna som 
skulle medverka i studien har eller just nu arbetar med cirkelmodellen i svenska som 
andraspråksundervisningen för årskurs 7-9; just för att kunna belysa studiens syfte. Kravet var 
även att de skulle vara legitimerade lärare. Samtliga av lärarnas arbetsplatser klassas som 
mångkulturell och har flertalet undervisningsgrupper i svenska som andraspråk men även så 
kallade förberedelseklasser.  
 
Eftersom studien tar hänsyn till Vetenskapsrådets (2002) forskningskrav kommer lärarna i 
studien att benämnas med fingerade namn som Olivia, Maria, Emma, Elin, Alicia och Diana. 
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Genomförande 
Syftet med studien utarbetades efter ett intresse av cirkelmodellens utjämnande uppdrag i 
svenska som andraspråksundervisningen. Därefter sökte jag efter peerreviewed artiklar, för att 
sätta mig in i ämnet, få kunskap och se vad aktuell forskning visar kring detta. Genom att söka 
olika databaser som ERIC (ProQuest) och SUMMON fann jag artiklar som sedan genererade i 
ett snöbollsurval. Som nämnts ovan var det syftet som styrde metoden för studien, och därför 
utarbetades ett frågeschema efter studiens syfte, för att därefter kontakta sju respondenter via 
mail. I mailen till respondenterna delgavs information om studiens syfte och också om 
Vetenskapsrådets (2002) etiska principer som studien förhåller sig till. En av de sju 
respondenterna som tillfrågades ingick i pilotstudien och vi stämde träff via mail innan de andra 
sex respondenterna skulle intervjuas. I pilotstudien testades frågeschemat, intervjusituationen 
men även inspelningsverktyget. Respondentens svar transkriberades för att se om svaren mött 
syftet med studien, vilket det gjorde, och frågeschemat behövdes inte korrigeras. Vad gäller 
inspelningsinstrumentet fungerade det som det skulle med ljudupptagningen. 
 
Tid för de andra intervjuerna planerades också via mail där de själva fick komma med förslag 
på olika tider de kunde komma att bli intervjuade. Intervjuerna skedde enskilt med 
respondenterna under tre dagar i en veckas tid och genomfördes på deras arbetsplatser i olika 
grupprum. Inspelningsinstrumentet som använts under intervjuerna var min mobiltelefon. 
Anledningen till att intervjuerna spelades in var för att kunna återgå till materialet i min 
bearbetning och analys av resultatet i studien om det skulle behövas. I början av respektive 
intervju informerade jag återigen om studiens syfte och Vetenskapsrådet (2002) etiska principer 
och att det när som helst under intervjuns gång gick att avbryta om man så önska. Intervjuerna 
varade mellan 40-60 minuter och transkriberades och analyserades därefter noggrant. Ett 
erbjudande skickades därefter till varje respondent om att läsa igenom transkriberingen och att 
få tillgång till sin ljudinspelning, dock avböjde samtliga respondenter erbjudandet (Thurén 
2007). 
 

Bearbetning och analys 
Först lyssnade jag igenom respektive inspelning ett flertal gånger för att sedan transkribera en 
intervju åt gången. Under transkriberingen för varje enskild intervju pausades inspelningen 
emellanåt för att jag skulle hinna skriva ned vad respondenten sagt ordagrant, med undantag för 
felsägningar, eventuella namn på arbetsplatser eller annat som kan komma att bli för 
igenkännande (jfr Kihlström 2007; Vetenskapsrådet 2002). Felsägningarna har dock inte 
korrigerats så att det skapat en annan innebörd av vad som egentligen sades, utan korrigerades 
för att förtydliga (Kihlström 2007). Efter att transkriberingen gjorts läste och lyssnade jag 
igenom varenda intervju ännu en gång för att säkerställa att jag transkriberat allt som sades 
korrekt. Jag sorterade därefter lärarnas svar efter olika färger för att inte blanda ihop vad de 
olika respondenterna sagt och för att underlätta tolkningsarbetet när respektive utsaga 
presenteras under resultatdelen i studien (Dovemark 2007). 
 
Sedan lästes respektive igenom igen för att tolka vad respondenten inte uttryckte explicit men 
som ändå kunde vara av relevans för studien. Respondenternas utsagor jämfördes sedan med 
syftet med studien samtidigt som jag skrev ned det mönster som framkom från utsagorna. 
Eftersom jag jämförde utsagorna med studiens syfte valdes vissa data bort, alltså det som inte 
var av relevans för studiens syfte att belysa. Empirin har analyserats med hjälp av Bernsteins 
(2000) analysredskap i bearbetning och analys för att kunna upptäcka det som enligt lärarna 
anses vara den utjämnande funktionen i cirkelmodellen. För att se vilka kriterier som enligt 
lärarna var utjämnande skapades ett dokument där jag kategoriserade lärarnas uttalanden i två 
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olika kolumner; klassifikation och inramning. Varje lärares uttalanden placerades i de tvåolika 
kolumnerna där jag efteråt skrev “svag” eller “stark” klassifikation eller inramning. Exempel 
på hur jag tänkt och kategoriserat svag respektive stark klassifikation och inramning utifrån 
lärarnas uttalanden är: 
 

“Sedan tror jag inte att man bara ska använda den i sva-undervisningen utan ALL undervisning 
[ … ]”. 

 
Detta kategoriseras som svag klassifikation eftersom respondenten har en önskan om att olika 
ämnen integreras och samspelar med varandra i sina arbetsmetoder. 
 

”Tack vare cirkelmodellen kan man gå igenom allt så grundligt, saker man egentligen tar för 
givet”. 

 
Här kategoriseras ovanstående citat som svag inramning eftersom att läraren låter elevernas 
behov styra innehållet i undervisningen. 
 

”De blir mer medvetna, jag ser ju det på nationella proven. De vet hur en novell ser ut, de vet 
hur en berättande text ser ut. De har liksom fått det genom cirkelmodellen. Så de får ju en 
massa ämneskunskaper genom cirkelmodellen. Jag upplevde att man förr rättade nationella 
prov och tänkte ”men nej detta är ju en SAGA inte en berättande text” men nu upplever jag 
faktiskt att eleverna har mer koll på skillnaden mellan de olika texttyperna när de skriver sina 
egna”. 

 
Detta klassas som stark klassifikation i arbetet med cirkelmodellen då eleverna enligt läraren 
skapar sig tydliga gränser mellan olika texttyper. Nedanstående citat kategoriseras som stark 
inramning eftersom läraren önskar få mer inflytande över tiden i sin undervisning. 
 

”Cirkelmodellen tar så mycket tid av planeringen, det är så mycket man ska trycka in liksom”. 
 
Denna inledning bildade i sin tur olika teman och mönster och jämfördes återigen med studiens 
syfte. De olika mönster som återfanns i utsagorna placerades därefter tillsammans med lärarnas 
uttalanden och bildade olika kategorier som bildade en grund för resultatdelen. Lärarnas utsagor 
som återfinns i resultatdelen ger stöd för mitt tolkningsarbete (Kihlström 2007). 
 

Analysredskapets förtjänster och svagheter 
Analysredskapets förtjänster är bland annat att den på ett mer specifikt sätt utrönar vad som 
erbjuds i en undervisning baserad på cirkelmodellen. Med analysredskapet går det även att 
kategorisera det som betonas i svenska som andraspråksundervisningen på ett enkelt sätt. Detta 
menar även Morais, Neves och Pires (2004) som anser att analysredskapet skapar och öppnar 
upp möjligheter till att föra samman både teori och empiri. Vad som däremot är 
analysredskapets svaghet är att det ibland kan vara svårt att urskilja vad som är stark respektive 
svag klassifikation och inramning; även om det finns riktlinjer. Därför har begreppen i den här 
studien fokuserat på den typ av bredd av utjämnande funktionen som enligt lärarna tycker att 
cirkelmodellen bidrar med. Det har även varit svårt att läsa in all empiri i tolkningsarbetet. 
Ibland läste jag in för mycket och ibland för lite av vad som framkom som utjämnande. Vad 
som också måste poängteras är att studien fokuserat på lärarnas uttalanden vilket gör att 
analysredskapet inte har tagit hänsyn till eller behandlat hur undervisningen utformas och 
bidragit med i praktiken. 
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Studiens trovärdighet 
För att ett vetenskapligt verk skall anses vara av hög kvalitet är det kutym att den skall bestå av 
hög reliabilitet och validitet (Bryman 2011). Validitet syftar till studiens giltighet som innebär 
att studiens syfte skall besvaras. Eftersom studien utgått från intervjuer som metod innebär 
studiens giltighet här hur den insamlade datan medfört kunskap för syftet (Ödman 2005). Detta 
gjordes dels genom att utarbeta intervjufrågor som överensstämmer med studiens syfte, dels 
genom att göra en pilotstudie, som kom att bli en fingervisning för hur väl intervjufrågorna 
fungerade i förhållande till syftet, och slutligen hur väl inspelningsinstrumentet fungerade i 
situationen. Genomförandeprocessen av är också av betydelse när det gäller en studies giltighet. 
Enligt Ödman (2005) blir en studies giltighet stärkt genom att på ett tydligt sätt visa hur 
processen genomförts. Detta återges noggrant i föreliggande studie. Det finns tillexempel 
beskrivet hur jag gått tillväga med den använda metoden. Ett annat tillvägagångssätt, som 
stärker studiens giltighet, är att studiens alla avsnitt och delar bildar ett sammanhang (Ödman 
2005). Studien har därför fokuserat på att förtydliga alla delar där syftet är motiverat och där 
metoden svarar mot syftet och forskningsfrågorna. Vidare har studien fokuserat på logiken, där 
exempelvis tidigare forskning presenterats ur olika perspektiv kring ämnet. Utöver detta har 
mina tolkningar av utsagorna prövats genom att jämföra de olika tolkningarna ett flertal gånger 
för att därefter ställa det mot vad tidigare forskning visar och urskilja det som är relevant för 
studiens syfte. 
 
Reliabilitet innebär hur trovärdigt resultatet är och i vilken utsträckning det går att förlita sig på 
det. Enligt Bryman (2011) utmärker en studie med hög reliabilitet ett resultat som går att uppnå 
oberoende av vilka forskare som genomför undersökningen. I kvalitativa undersökningar kan 
det emellertid bli problematiskt att uppnå reliabilitet, då respondenterna beroende på miljö eller 
vem det är som intervjuar kan besvara frågeställningarna på olika sätt (Bryman 2011). 
Reliabiliteten i den här studien har därför fokuserat på hur mina tolkningar gjorts av utsagorna 
där jag kritiskt jämfört och prövat tolkningarna ett flertal gånger för att kunna se andra möjliga 
tolkningar som eventuellt går att göra. Tolkningarna har även prövats med hjälp av Bernsteins 
(2000) analysredskap. Trovärdigheten för den här studien ligger även i att semistrukturerade 
intervjuer som metod innehåller fasta följdfrågor, vilket minskar risken för att ställa 
improviserade, ledande följdfrågor (Kihlström 2007). Eftersom intervjuerna spelades in gav det 
möjlighet för mig att jämföra mina tolkningar med inspelningarna under flera tillfällen (jfr 
Khilström 2007; Ödman 2005). Respondenterna erbjöds även att ta del av transkriberingen och 
även ljudupptagningen för att jag skulle kunna få synpunkter på om transkriberingen gjorts på 
ett felaktigt sätt. Genom att använda sig av ett inspelningsinstrument stärkes i sin tur också 
reliabiliteten för studien, detta för att inspelningsverktyget säkerställer att ingen information 
missas och ger även möjlighet till att fortsätta min tolkningsprocess och gå tillbaka till 
materialet (Kihlström 2007). 
 

Etik 
För att bedriva forskning krävs det också att man gör det på ett etiskt regelrätt sätt. 
Vetenskapsrådet (2002) har fyra krav som skall tas hänsyn till vid forskning. Dessa krav 
benämns som: Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och 
Nyttjandekravet. Studien har i enlighet med Vetenskapsrådet (2002) krav förhållit sig till dessa 
på följande sätt: 
 
Vad gäller informationskravet fick respondenterna genom mail information om studiens syfte, 
men intervjuerna inleddes även med en återupprepning av syftet. Samtyckeskravet har i studien 
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uppnåtts genom att jag informerat om att det är ett fritt deltagande som man när som helst får 
avbryta om man så önskar. Konfidentialitetskravet har uppfyllts genom att deltagarna i studien 
informerades om att deras namn kommer att fingerats och att deras arbetsplatser inte kommer 
att nämnas i framskrivningen av intervjuerna eller någon annanstans i studien. Nyttjandekravet 
har i studien uppnåtts genom att jag informerat om att deras utsagor endast kommer att användas 
för studien. 
 

Etiska ställningstaganden 
Vetenskapsrådet (2017) har utöver sina etiska principer utvecklat ett förhållningssätt baserat på 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för 
fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av 
sådana uppgifter och om upphävande av direktiv. Detta har i sin tur resulterat i att skyddet av 
personuppgifter som kan identifiera en person blivit mer restriktiva. De etiska överväganden 
som tagits i beaktande är bland annat att jag inte valt att offentliggöra lärarnas arbetsplatser, 
kön, ålder eller annat som kan komma att bli igenkännande. I studiens urval har endast 
information presenterats som varit av relevans för hur och på vilket sätt jag baserat mitt urval 
och därför är urvalsdelen inte så utförligt beskrivet och är avgränsad till sin information av 
respondenter. I framskrivningen av intervjuerna valdes även information om platser som togs 
upp, namn på områden, grupprum och stora arbeten som är specifika för de respektive skolor 
bort. Information har alltså blivit framskrivet med andra ord eller sållats bort så att 
respondenterna inte blir påverkade på ett negativt sätt eller blir identifierade i studien. 
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RESULTAT 
I följande avsnitt presenteras resultatet av analysen av de genomförda intervjuerna. 
Respondenternas svar har analyserats med hjälp av Bernsteins (2000) begrepp klassifikation 
och inramning, ett begreppspar som har varit studiens analysredskap med syftet att kunna belysa 
svenska som andraspråkslärares upplevelser av cirkelmodellen, dess påverkan i undervisningen 
och på elever samt dess eventuellt utjämnande funktion i skrivundervisningen för årskurs 7-9. 
 

Lärares upplevelser av och åsikter om hur deras eget arbete 
påverkas av cirkelmodellen 
När lärarna ombeds berätta om sina upplevelser av cirkelmodellen i svenska som 
andraspråksundervisningen är de positiva till implementeringen av modellen. Däremot 
framkommer det av intervjuerna att cirkelmodellen kräver ett större förarbete, vilket lärarna 
anser påverkar deras arbete negativt. Orsaken till de negativa upplevelserna och åsikterna 
baseras på att arbetet med cirkelmodellen kräver mer tid och förklarades på följande sätt: 
 

Jag försöker på något vis begränsa aktiviteterna i respektive steg [i cirkelmodellen] jag vill inte 
ha för många olika aktiviteter så att de [eleverna] till slut inte vet vad de ska göra (Olivia). 
 
Det tar så mycket tid av planeringen, det är så mycket man ska trycka in liksom (Elin). 
 
Jag brukar plocka ut vissa moment från cirkelmodellen, det är sällan jag kör hela, oftast blir 
“skriva gemensamt” bortprioriterat. Det tar liksom för lång tid av undervisningen annars 
(Emma). 

 
Lärarnas resonemang om att det är för många aktiviteter som ingår kan tolkas som att de är 
negativa till den, eftersom de önskar ha en starkare inramning av cirkelmodellens arbetssätt där 
de själva kan styra och ha kontroll över tiden och där de inte behöver förhålla sig till 
cirkelmodellens alla moment. Samtidigt som lärarna anser att arbetet med cirkelmodellen tar 
tid ser de att det långsamma tempot med cirkelmodellen bidrar till en bättre undervisning: 
 

Den [cirkelmodellen] hjälper mig att ta det lugnt, fokusera på kvalitet istället för kvantitet 
(Alicia). 

 
Emellertid uttrycker lärarna att i nuvarande arbetet med cirkelmodellen så medför förarbetet, 
trots ett större fokus än tidigare, en effektivisering jämfört med det tidigare arbetssättet där man 
fokuserade mer på efterarbetet: 
 

I mitt förra arbetssätt kan jag tycka att man var tvungen att tjata mer, man såg mer fel och man 
liksom var tvungen att gå igenom de olika texttyperna flera gånger för att de skulle förstå. 
(Olivia). 
 
När man arbetar efter cirkelmodellen krävs det ju ett ganska stort förarbete så man missar ju 
sällan något och då får ju eleverna den hjälp och stöttning de behöver genom att man gjort ett 
gediget förarbete som lärare (Alicia). 

 
Cirkelmodellen verkar också ha medfört att de intervjuade lärarna tycker sig få med alla elever 
i undervisningen bättre nu jämfört med tidigare arbetssätt: 
 

Alltså jag menar, jag når de elever jag annars inte gjorde. Man liksom försökte med ALLT, jag 
minns de första åren jag var lärare... hade jag haft cirkelmodellen då, gud vad många jag hade 
kunnat rädda. Och då menar jag inte att det är cirkelmodellen som egentligen räddar utan att jag 
med hjälp av cirkelmodellen kan se vilka insatser som behövs (Olivia). 
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Jag föredrar cirkelmodellens arbetssätt för att nu när man tänker efter så var man kanske mer av 
den läraren som tänkte att ”här är jag och ska överföra kunskap till eleverna” istället för att se 
lärandet som ett samspel mellan lärare och elev, vilket cirkelmodellen ger (Maria). 

 
Ytterligare en aspekt som cirkelmodellen för med sig är vad Olivia är inne på, nämligen att man 
med hjälp av cirkelmodellen kan se vilka insatser som behövs. Arbetet med cirkelmodellen 
bidrar till att lärarna i tidigt skede kan föregå en negativ trend: 
 

Trots att jag är lite negativ till modellen så är jag ju också tacksam över att vi började arbeta med 
den i skolan. Jag föredrar ju såklart cirkelmodellen jämfört med mitt tidigare arbetssätt. Jag 
kunde liksom dra igång ett moment genom en genomgång och på ett sätt där jag liksom antog 
att alla elever bara förstod vad jag menade med alla begrepp. Nu gör jag ju inte så längre och det 
är ju tack vare cirkelmodellen. Jag ser ju att när man drar igenom cirkelmodellen så förstår ju 
också eleverna vad de förväntas göra och det blir tydligt med vad de ska göra. Jag tycker liksom 
att när man arbetat kring cirkelmodellen så slipper man det enorma efterarbetet på något sätt, det 
läggs istället på förarbetet vilket jag tycker är bättre för då hinner man ”rädda” eleverna så att 
säga (Emma). 
 
Alltså sådana basic saker som gjorde att man tappade eleverna fångar cirkelmodellen istället upp 
(Diana). 

 
Lärarna anser att cirkelmodellen har en förstärkande funktion när det gäller inramning av hur 
undervisningen sekvenseras, vilket gör att lärarnas undervisning blir mer rigid eftersom 
kontrollen ligger hos lärarna i det här avseendet. I arbetet med cirkelmodellen ger lärarna även 
uttryck för att undervisningen samtidigt har en försvagande funktion när det gäller inramning 
av hur undervisningen sekvenseras i så måtto att eleverna ges kontroll över sitt eget lärande. 
Detta eftersom lärarna i arbetet med cirkelmodellen skapar förutsättningar och erbjuder 
stöttning av begrepp: 
 

Man utgår från 0 när man gör sin planering, man börjar från inget liksom. När man går igenom 
exempelvis saga, ja då går man igenom vad fantasi är exempelvis. Det gjorde man ju inte på 
samma vis förut. Jag kan även se att mina elever tar till sig cirkelmodellens strategier i andra 
ämnen. Ja just det, jag tycker att eleverna får med sig strategier för att ta till sig kunskaper på 
med cirkelmodellen med. Något man tar för givet i vanliga elevgrupper men eftersom de är nya 
i Sverige och har med sig andra strategier att inhämta kunskap är cirkelmodellen en hjälp för 
dem att ta till sig kunskap på i en svensk skola (Olivia). 

 
Under intervjuerna framkommer även att lärarna föredrar att alla på skolan undervisar enligt 
cirkelmodellen vilket indikerar en svag klassifikation då man önskar att olika ämnen integreras 
och samspelar med varandra i sina arbetsmetoder: 
 

Sedan tror jag inte att man bara ska använda den i sva-undervisningen utan ALL undervisning [ 
… ] (Alicia). 

 
Ett mer integrerat arbete där alla arbetar på ett liknande sätt bidrar till en mer receptiv 
undervisning enligt respondenterna eftersom eleverna möter olika texttyper i olika ämnen: 
 

Sedan är ju cirkelmodellen tydlig och ger eleverna mer struktur, både i mina ämnen och i andra. 
Skriva ingår ju princip i alla ämnen liksom, läsa olika texttyper gör man också i alla ämnen, 
exempelvis faktatexter i SO:n och NO:n, recept i hemkunskapen och i musiken läser man lyrik 
ofta. Så den hjälper nog eleverna på många sätt och gör att eleverna tar till sig kunskapen på 
annat vis när de kan se det i ett större sammanhang med (Elin). 

 
Sammantaget visar lärarnas uttalanden att cirkelmodellen öppnar upp för både svag och stark 
inramning vad gäller tid, vilket de ser som både positivt i den bemärkelsen att de inte behöver 
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lägga så mycket tid och fokus i efterarbetet men negativt för att det inte ger lärarna själva 
kontroll över tiden. Av utsagorna går det att utläsa både en förstärkande och försvagande 
funktion när det gäller inramning. Den förstärkta inramningen ligger i hur undervisningen 
sekvenseras, vilket gör att lärarnas undervisning blir mer rigid eftersom kontrollen ligger hos 
lärarna i det här avseendet medan den försvagande inramningen sekvenseras i så måtto att 
eleverna ges kontroll över sitt eget lärande. Slutligen önskar lärarna en mer svag klassifikation 
vad gäller skolnivån; att alla lärare och ämnen arbetar utifrån cirkelmodellen. 
 

Lärares upplevelser och åsikter om hur eleverna påverkas av 
cirkelmodellens arbetssätt 
Vad majoriteten av lärarna har gemensamt när de talar om sina upplevelser om hur eleverna 
påverkas av cirkelmodellens arbetssätt är att de anser att undervisningen har gått från att vara 
mer implicit till explicit i och med arbetet med cirkelmodellen. Eftersom den är explicit menar 
lärarna att cirkelmodellen ger eleverna en tydlighet och ökad ämnes- och språkkunskaper i 
ämnet som undervisas: 
 

Jag tycker den fungerar bra och mina erfarenheter av cirkelmodellen är ju att den faktiskt ger 
eleverna mer kunskap på det sättet att allt blir explicit (Maria). 
 
Eleverna jag har tycker jag gynnas av cirkelmodellen på det sättet att de får se olika strukturer, 
språk och former på ett explicit sätt (Emma). 

 
Utifrån citaten utgör det explicita arbetssättet en försvagande inramning av undervisningen 
eftersom det explicita arbetssättet ger eleverna mer kontroll över sitt eget lärande. Att 
cirkelmodellen ger en tydlighet för eleverna är något samtliga lärare är rörande överens om: 
 

Jag upplever den som ett väldigt bra verktyg i undervisningen därför att den ger eleverna 
tydlighet (Diana). 
 
Cirkelmodellen liksom visar det som oftast är abstrakt på ett mer konkret sätt (Emma). 

 
Lärarnas resonemang om att cirkelmodellen går från det abstrakta till det mer konkreta skulle 
kunna relateras till en svag klassifikation där lärarna är positiva till att att bryta gränserna mellan 
det abstrakta och konkreta. Det konkreta beskrivs enligt deltagarna som tydligt för eleverna och 
är vad som medföljer i arbetet med cirkelmodellen: 
 

Jag upplever den som tydlig för mina elever. [ … ] För att jag har märkt hur tydlig 
undervisningen blir och hur hjälpta eleverna blir av det arbetssättet (Maria). 

 
Vidare framkommer det av lärarnas utsagor att när de inte använder sig av cirkelmodellen i 
undervisningen resulterar det i att de istället tappar elever och ser därför att arbetet med 
cirkelmodellen gör undervisningen mer begriplig för eleverna: 
 

Undervisningen blir lättare för eleverna att ta till sig (Elin). 
 
Jag känner att jag får med alla elever när jag använder mig av cirkelmodellen än om jag inte gör 
det eftersom eleverna är med och bidrar till undervisningen och deras kunskaper är det man utgår 
från (Maria). 

 
Utöver tydligheten och begripligheten anser lärarna att cirkelmodellen ger eleverna mer tid för 
att förbereda sig för en slutuppgift. I och med att eleverna får längre tid på sig att arbeta med en 
uppgift tycker sig informanterna se att deras elever lyckas nå bättre resultat: 
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Jag jobbar mer med förarbete än vad jag gjorde tidigare, vilket också visar sig i elevernas resultat 
senare med (Olivia). 

 
Genom att lägga mer tid på förarbetet och utgå från cirkelmodellen i sin undervisning tycks 
lärarna se att man inte behöver lägga ned lika lång tid på rättning. Lärarna förklarar att 
cirkelmodellens arbetssätt även bidrar till att eleverna känner sig trygga: 
 

Det ger ju eleverna en slags trygghet när man arbetar med cirkelmodellen (Elin). 
 
Om man arbetar med cirkelmodellen under en lång tid i undervisningen tror jag att eleverna 
tillslut förstår upplägget och blir mer trygga (Diana). 

 
Sammantaget menar lärarna att det explicita arbetssättet cirkelmodellen innehar ger en 
försvagande inramning av undervisningen eftersom att eleverna ges kontroll över sitt lärande. 
Samtidigt som undervisningen ger eleverna kontroll kan man se att det råder stark inramning 
av undervisningen på det sättet att undervisningen blir mer begriplig och tydlig, vilket tyder på 
att i cirkelmodellens arbetssätt förtydligar kriterier för eleverna. Eftersom gränserna mellan det 
abstrakta och konkreta inte blir lika tydliga indikerar detta att cirkelmodellens arbetssätt är av 
svag klassifikation. Slutligen framkommer det att lärarna anser att eleverna ges mer tid för att 
förbereda sig för en slutuppgift vilket tyder på att cirkelmodellen ger kontrollen till eleverna 
vad gäller tempo och är av svag inramning. 
 

Lärares upplevelser och åsikter om cirkelmodellens utjämnande 
funktion 
Respondenterna ger uttryck för att cirkelmodellens utjämnande funktion beror på 
cirkelmodellens upplägg och på sättet man tar vara på elevernas egna erfarenheter och 
kunskaper. När man utgår från elevernas befintliga kunskaper om ämnet resulterar det enligt 
lärarna i: 
 

De blir motiverade och kan ta till sig den kunskapen som finns skriven i våra styrdokument 
(Elin) 
 
Cirkelmodellen gör ju att lärare måste arbeta efter ett visst sätt och jag tror att det reflekteras i 
eleverna på ett positivt sätt därför att man går igenom allt så grundligt och ingen behöver känna 
att man inte kan någonting samtidigt som man efterfrågar vad de kan om ämnet (Diana). 

 
Eftersom elevernas kunskaper blir värdefulla och hierarkin inte lika tydlig då kunskap, oavsett 
om den kommer från lärare eller elev, är lika betydelsefull indikerar detta en svagt inramad 
undervisning: 
 

Sen tror jag att cirkelmodellen gör att man inte utgår från svensk kunskap vilket också resulterar 
till det utjämnande. Jag minns att jag lyssnade på nyheterna och en från SD kommenterade Zlatan 
”ja, jag uppfattar honom inte svensk för hans sätt att agera, tänka och prata”. Och cirkelmodellen 
tar ju faktiskt hänsyn till allas olika sätt att tänka i och med att man tar vara på alla elevers 
förkunskaper, det tror jag är en viktig del till att eleverna ska kunna klara sig som vilka andra 
elever som helst. Cirkelmodellen utgår liksom inte från svensk kunskap (Elin). 

 
Enligt respondenterna utgår inte cirkelmodellen från ett homogent perspektiv, snarare tvärtom. 
I arbetet med cirkelmodellen tycks respondenterna se hur eleverna blir fokus för undervisningen 
då deras erfarenheter och kunskaper blir grunden för det fortsatta arbetet undervisningen syftar 
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till att belysa: 
 

Andraspråkselever kommer ofta med väldigt varierande studiebakgrund, förkunskaper och även 
olika språk. [ … ] jag tror också att cirkelmodellen ger struktur och tydlighet i vad som förväntas 
av eleverna och vad som krävs av dem. Annars kan ju den svenska skolan verka väldigt flummig 
för elever med annan skolbakgrund, man liksom tappar syftet ibland. Men med cirkelmodellen 
gör man inte det på samma sätt, vilket jag vet mina elever också känner. Sen upplever jag, som 
jag sa tidigare att cirkelmodellen tar vara på vart eleverna ligger här och nu och det är ju också 
en bidragande faktor till att elever som undervisas enligt cirkelmodellen lyckas precis som sina 
infödda svenska kompisar som har annan kunskap med sig jämförelsevis med vad de har med 
sig (Alicia). 

 
Av Alicias utsaga kan man utläsa att hon antyder att cirkelmodellens funktion i undervisningen 
bidrar till en försvagad klassifikation eftersom undervisningen utgår efter elevernas erfarenheter 
och förkunskaper. Fortsättningsvis poängterar Alicia att man i arbetet med cirkelmodellen 
fokuserar på stunden snarare än framtiden, vilket också är av en svag klassifikationskaraktär. 
 
Eftersom skolan speglar det mångkulturella samhället anser lärarna att de också behöver bemöta 
detta i skolan och undervisningen; med cirkelmodellen som undervisningsverktyg uttrycker 
respondenterna att man får verktygen till att göra det: 
 

[ … ] man är så noga med att ta vara på elevernas förkunskaper. [ … ] Alltså innan jag började 
arbeta med cirkelmodellen liksom antog jag att man gått igenom det innan i tidigare skolår eller 
så. Jag hade inte med mig det tänket som cirkelmodellen ger en, alltså att man inte alls kan utgå 
från att eleverna vet hur en viss texttyp ser ut och att det inte alls är självklart. [ … ] Jag tror 
även att cirkelmodellen fungerar utjämnande på det sättet att man inte tar något för givet och 
börjar från grunden vilket ger eleverna mer självförtroende. Jag menar om man utgår från att 
ingen vet vad en krönika är för något så ger man ju eleverna alla redskap som behövs för att 
lyckas med sin krönika. Cirkelmodellen har ju den effekten att gå in med ”nya ögon” och ”utan 
fördomar” faktiskt. Men cirkelmodellen har ju också den effekten att man inte utgår från att alla 
redan vet, det vi pratade om innan… Elevernas förkunskaper är i fokus (Emma). 
 
Eleverna blir bekväma för när man till exempel bygger upp kunskap om ämnet så vågar de säga 
fel, komma med tankar och idéer. Genom att bygga kunskap gör man ju lite av varje, man gör 
eleverna delaktiga, jag har genomgång, vi diskuterar och på så sätt tycker jag att eleverna lär sig 
mer (Olivia). 

 
I nedanstående citat beskrivs också cirkelmodellens utjämnande funktion i skrivundervisningen 
på ett liknande sätt där respondenten betonar vikten av att få med eleverna och deras 
förkunskaper: 
 

Nu inleder jag alltid min undervisning med ”vad vet vi om vad en insändare är för något” innan 
kunde jag liksom bara ”ja, idag ska vi skriva en insändare”. Alltså, jag bara antog att alla hade 
med sig samma förkunskaper, inte konstigt att jag inte lyckades nå alla elever (Olivia). 
 
Jag tycker att cirkelmodellen blir inkluderande just för att eleverna blir så delaktiga i sitt eget 
lärande [ … ].. Därför tror jag att cirkelmodellen gynnar många elever som inte får med sig 
grunden hemifrån. Just som en sådan här grej typ, innan sa jag kanske ”ni ska ha med en 
inledning”, men nu när man tänker efter så gick man ju aldrig igenom hur och vad en inledning 
är. Det får man ju genom cirkelmodellen. Alltså sådana basic saker som gjorde att man tappade 
eleverna fångar cirkelmodellen istället upp. Det gör ju att alla för samma möjligheter att ta till 
sig kunskap på oavsett om man är född i Sverige eller inte, eller om man har föräldrar med 
utbildningsbakgrund eller inte. Det är det som är så fint och inkluderande med cirkelmodellen. 
Jag använder den främst när jag har en elevgrupp där jag märker att de inte har med sig 
de förkunskaper som de olika texttyperna kräver att man har när man ska skriva dem. Och då 
menar jag elever som inte växt upp med att mamma eller pappa läser godnattsagor för dem, 
elever som inte har böcker eller annan litteratur hemma eller elever som helt enkelt är 
omotiverade. Där tycker jag ju att cirkelmodellen verkligen ger de svagare eleverna redskap till 
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att bemästra skrivandet av olika texter (Maria). 
 
Med ett större fokus på förarbetet hjälper det till att inkludera alla elever tycker jag. Sedan tycker 
jag även att exempeltexterna man använder sig av ger alla elever samma premisser att förstå och 
tolka dess uppbyggnad och språkliga drag. Man ger liksom eleverna samma möjligheter till att 
se olika texter för man kan liksom inte utgå från att alla redan har med sig de förkunskaperna 
(Diana). 

 
Respondenternas utsagor tolkas som att undervisningen å ena sidan utgör en svag inramning 
vad gäller att ge eleverna kontroll, å andra sidan är den starkt inramad eftersom de uttrycker att 
de alltid inleder undervisningen på samma sätt, vilket indikerar att de är rigida och inte flexibla. 
Cirkelmodellen har enligt lärarna även en försvagande funktion när det gäller klassifikationen 
mellan elevers tidigare kunskaper och deras nya. Cirkelmodellen bidrar enligt lärarna till att 
eleverna får verktygen till att bemästra skrivandet eftersom alla elever ges en grundlig 
genomgång där man samtidigt tar vara på elevernas tidigare kunskaper. En annan utjämnande 
funktion är de olika textförebilderna som ingår i cirkelmodellens upplägg. Enligt 
respondenterna är det inte självklart att alla elever har textförebilder och inte heller 
nödvändigtvis samma typer av textförebilder: 
 

Som sagt så kan eleverna lära av varandra. Det blir ett stort stöd att de fått se exempeltexter [… 
]. Jag upplever även att genom att utgå från vad de redan kan när man bygger kunskap ihop med 
eleverna gör att de inkluderas mer i undervisningen och där de får sätta ord på vad de har med 
sig från verkliga livet. Alltså de applicerar sina kunskaper utifrån vad de redan kan och sätter 
det i en stor kontext, det tror jag också inkluderar eleverna (Emma). 
 
När man visar modelltexter gör det ju att elever som kanske aldrig sett en insändare förut får en 
”aha” upplevelse. Tänk förr när man inte använde sig av modelltexter, eleverna förväntades ju 
bara kunna eller veta hur en texttyp såg ut nu när jag tänker efter (Elin). 

 
Genom att ge eleverna olika slags textförebilder pekar det mot en stark inramning, eftersom att 
cirkelmodellen enligt lärarna visar tydliga riktlinjer för vad som krävs i respektive texttyp. 
 
Sammantaget pekar lärarnas uttalanden på en försvagad inramning vad gäller att eleverna ges 
utrymme att bidra med sina kunskaper, vilket gör att hierarkin inte blir lika tydlig då kunskap, 
oavsett om den kommer från lärare eller elev är lika betydelsefull. Samtidigt tyder detta på en 
försvagad klassifikation av undervisningen eftersom gränserna mellan elevernas tidigare 
kunskaper och nya inte blir lika tydliga. Vad som också enligt lärarna tycks vara betydelsefullt 
ur ett utjämnande perspektiv är att cirkelmodellen fokuserar på nuet vilket tyder på en svag 
klassifikation. 
 

Lärares upplevelser och åsikter om hur elevernas kunskaper 
påverkas av cirkelmodellen 
Vad merparten av lärarna har gemensamt när de talar om sina upplevelser om hur elevernas 
kunskaper påverkas av cirkelmodellen är att arbetsformerna i cirkelmodellen bidrar till en ökad 
kunskap och skrivutveckling. Respondenterna beskriver cirkelmodellen som “framgångsrikt” 
för eleverna och antyder att det märks att cirkelmodellen gynnar eleverna då det framförallt 
visar sig: 
 

vid betygsättning och nationella prov. De knäcker liksom koden till hur det svenska skolsystemet 
fungerar och vad de bedöms på tycker jag (Elin). 
 
Ja... som jag sa tidigare. Eleverna hänger med mer, når faktiskt ett godkänt betyg och gör dem 
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inte det så vet de exakt vad som förväntas av dem för att nå dit. Jag har sett elever som tyckt 
skolan varit pest och pina ändrat sin uppfattning och nått högre resultat än vad de någonsin drömt 
om tack vare cirkelmodellen (Olivia). 

 
Uttrycken för att cirkelmodellen synliggör kriterierna för eleverna antyder en stark inramning. 
Vidare tycker sig lärarna se att eleverna blir hjälpta av cirkelmodellens arbetsformer eftersom 
det leder till ökade ämneskunskaper: 
 

Cirkelmodellen hjälper eleverna att få kunskap, se olika texter, skriva ihop och lära sig av 
varandra för att sedan skriva själva (Olivia). 

 
Arbetsformerna i cirkelmodellen resulterar enligt respondenterna i att eleverna får lära sig av 
varandra. Genom att bygga upp ett intresse för ett ämne utifrån deras förkunskaper blir eleverna 
bättre skribenter på det sättet att läraren sedan bidrar med sin expertis. 
 
Respondenterna betonar även att elevernas kunskaper påverkas av de olika modelltexterna: 
 

Sen tycker jag att den inspiration de får genom modelltexter också gör att eleverna lyckas bättre 
i sitt skrivande (Maria). 

 
Av utsagorna framkommer att samtidigt som att lärarna är positiva till att cirkelmodellen ger 
eleverna olika modelltexter är de också tveksamma till det. Skall eleverna skriva en faktatext 
om olika författare väljer de exempelvis att visa modelltexter som handlar om andra ämnen, 
såsom djur eller länder. Lärarna är dock noggranna med att poängtera att modelltexterna bidrar 
till elevers skrivutveckling, så länge de inte kopierar: 
 

Så länge man inte plagierar blir det en modell, och då kan jag se att resultatet blir att eleverna 
blir mer medvetna, får under samma premisser tillgång till skolspråket och att de också får ett 
mer intresse för skolan (Emma). 

 
Cirkelmodellens arbetsformer och lärarnas positiva syn på arbetsformerna i cirkelmodellen 
tycks resultera i en stark inramad undervisning där lärarna har kontroll över arbetsformerna 
men också att cirkelmodellen bidrar till en starkt inramad undervisning på det sättet att den 
följer en bestämd ordning. 
 
Informanterna antyder även att cirkelmodellen bidrar till en ökad förståelse för olika texttyper 
hos eleverna och tycker sig se att eleverna förstår skillnaden mellan olika texttyper när de 
arbetat utifrån cirkelmodellen: 
 

Eleverna blir mer medvetna kring olika texttyper och fått djupare kunskap vilket faktiskt har 
gjort att de klarat minst ett E i mitt ämne (Alicia). 

 
Tidigare berättar lärarna att de varit tvungna till att ge elever betyget F på grund av att de inte 
följt texttypens struktur, men att det i nuläget inte alls är lika vanligt när de arbetar med 
cirkelmodellen: 
 

De blir mer medvetna, jag ser ju det på nationella proven. De vet hur en novell ser ut, de vet hur 
en berättande text ser ut. De har liksom fått det genom cirkelmodellen. Så de får ju en massa 
ämneskunskaper genom cirkelmodellen. Jag upplevde att man förr rättade nationella prov och 
tänkte ”men nej detta är ju en SAGA inte en berättande text” men nu upplever jag faktiskt att 
eleverna har mer koll på skillnaden mellan de olika texttyperna när de skriver sina egna (Diana). 

 
Enligt lärarna hjälper cirkelmodellen eleverna att särskilja mellan olika texter, vilket resulterar 
i att cirkelmodellen bidrar till en stark klassifikation vad gäller olika texttyper. Eleverna tycks 
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enligt lärarna se tydliga gränser mellan olika texttyper vilket visar att elevernas språk och 
ämneskunskaper befästs med hjälp av cirkelmodellen: 
 

Ämneskunskaperna tycker jag blir större och säkrare och även till viss del de språkliga då man 
även fokuserar mer på genretypiska fraser och bindeord när man jobbar med förarbete. Jag ser 
även att eleverna blir mer motiverade, säkra och medvetna. Jag tror att det är för att man utgår 
från 0 när man gör sin planering, man börjar från inget liksom. När man går igenom exempelvis 
saga, ja då går man igenom vad fantasi är exempelvis (Emma). 
 
Jag tycker att jag ser en större genreförståelse hos eleverna. Men jag ser också att de blir mer 
självsäkra och vågar experimentera med språket mer när de anammat de olika texttyperna som 
finns, vilket gör att de vågar bli och utmana sig själva (Alicia). 

 
Eftersom att eleverna enligt respondenterna blir mer medvetna kring olika texttypers strukturer, 
språk och uppbyggnad resulterar det även i att eleverna blir mer självsäkra: 
 

Eleverna blir självsäkra i sitt skrivande. Jag märker på elevernas inlämningar att de hängt med i 
undervisningen och de visar väldigt ofta goda förmågor och kvaliteter i de olika texttyperna, 
både i uppbyggnad och språk (Diana). 

 
Vad som också framkommer i lärarnas uttalanden är att cirkelmodellen ger eleverna ett 
skolspråk inom en viss domän: 
 

Dels så bygger vi upp ett gemensamt språk att använda för att kunna prata om texter, 
textstrukturer och språket i olika typer av texter. Jag upplever att de får bättre förståelse för att 
det finns olika texttyper och vad som skiljer dem åt samt vad som är gemensamt för dem. Så de 
blir ju mer medvetna vilket gör dem mer självsäkra tycker jag och jag har också upplevt ett större 
intresse för skönlitteratur när eleverna förstått grejen med olika texttyper (Maria). 
 
Jo, alltså de har lättare för att anpassa sitt språk efter mottagare, skriver de en debattartikel så 
tycker jag att de förhåller sig till språkets normer där och samma sak när de skriver en annan 
texttyp. De ser språket på ett annat sätt just för att cirkelmodellen ger explicita instruktioner och 
tydlighet i vad som ska göras (Elin). 

 
Att cirkelmodellen utvecklar elevernas skolspråk är också något som blev framträdande i 
intervjuerna med lärarna. Enligt respondenterna ger cirkelmodellen eleverna tillgång till 
skolspråket, vilket har gjort att eleverna hänger med i undervisningen på ett bättre sätt och kan 
tala om språket: 
 

Alltså, när man har arbetat med cirkelmodellen ett tag märker jag väl hur mina elever kan språka. 
Alltså, hur de kan tala om språk och hur de kan använda begrepp som är specifikt för svenska 
som andraspråksämnet, tillexempel ”inledning, argument, brödtext” osv. Beroende på vilket 
texttyp vi går igenom så märker jag efteråt att de kan alla begreppen (Emma). 
 
Eleverna vet vad alla begrepp betyder, säger jag att de ska tänka på att ha en ingress så förstår 
eleverna vad jag menar med det (Diana). 

 
Även om lärarna tycks ha olika upplevelser av cirkelmodellen är de eniga om att cirkelmodellen 
i slutändan bidrar till en ökad skriv-och kunskapsutveckling för eleverna. Att elevernas 
ämneskunskaper utvecklas tack vare cirkelmodellen beror på olika saker enligt lärarna och är 
framskrivet i tidigare underrubrik. Lärarnas upplevelser och åsikter om hur eleverna påverkas 
av cirkelmodellen tenderar att luta åt en stark inramning av undervisningen där lärarna har 
kontroll över arbetsformerna men också att de följer en bestämd ordning. Inslag av stark 
klassifikation återfinns även i arbetet med cirkelmodellen. Enligt lärarna bidrar cirkelmodellen 
till tydliga gränser mellan olika texttyper. 
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RESULTATDISKUSSION 
I följande avsnitt diskuteras studiens resultat i relation till tidigare forskning med fokus på 
likheter och skillnader för att på så sätt kunna förtydliga studiens kunskapsbidrag. Därefter 
följer en diskussion om studiens styrkor respektive svagheter och därefter avslutas avsnittet 
med resonemang om didaktiska konsekvenser och förslag till ytterligare forskning. 
 

Uppsatsens kunskapsbidrag 
Syftet med studien var att belysa svenska som andraspråkslärares upplevelser av 
cirkelmodellen, dess påverkan i undervisningen och på elever samt dess eventuella utjämnande 
funktion i skrivundervisningen. Av lärares utsagor framkom det att merparten av lärarna var 
positiva till cirkelmodellen i skrivundervisningen och att cirkelmodellen hjälper eleverna 
utveckla sina skrivrepertoarer. Av lärarnas utsagor framkom det även att cirkelmodellen tar tid, 
vilket enligt lärarna var den stora nackdelen med modellen. Det går även att utläsa att arbetet 
med cirkelmodellen sätter eleven i fokus för undervisningen och lärarnas planering. 
 
När resultatet sätts i relation till tidigare forskning kan en rad likheter och skillnader 
synliggöras. Den största likheten är att lärarna i den här studien upplever cirkelmodellen som 
ett tydligt medel för sina elever. Likaså Lee (2013) beskriver cirkelmodellen som tydlig och 
menar att tydligheten resulterar i att eleverna blir mer medvetna kring olika texttyper. Detta 
blev märkbart även i denna studie, då lärarna ansåg att tydligheten gjorde eleverna mer 
medvetna kring olika texttyper. Enligt respondenterna faller eleverna mer sällan på en texts 
design eller struktur i jämförelse med när de inte arbetade med cirkelmodellen i sin 
undervisning. Lärarna i studien upplevde även att cirkelmodellen gjorde det möjligt för eleverna 
att nå upp till de krav som uttrycks i styrdokumenten. I Lgr 11 (rev. 2018, s. 268) anges det att 
lärare skall utveckla elevernas förmågor att “skriva olika slags texter med en viss språklig 
variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga 
normer och strukturer”. Lärarna i studien hävdade att de med hjälp av cirkelmodellen faktiskt 
utvecklade dessa förmågor hos eleverna. Anledningen till att eleverna uppnådde förmågorna 
var inte enbart på grund av cirkelmodellens tydlighet, utan respondenterna gav även uttryck för 
att cirkelmodellen fungerade som en hjälp för lärarna själva och att de med hjälp av 
cirkelmodellen såg vilka insatser som behövdes för att utveckla elevernas skrivförmågor. 
Likaså nämner Tardy (2011) och Hyland (2007) detta i sina studier och anser att cirkelmodellen 
bidrar till att ge lärarna en djupare inblick i vad som behövs arbetas med för att eleverna skall 
erövra skolspråket. 
 
En skillnad som framkom var att lärarna här upplevde cirkelmodellen som ett arbetssätt som 
får dem att ta det lugnt i undervisningen och fokusera på nuet. I Kuyumcus (2011) rapport anser 
lärarna att cirkelmodellen bidrar till en mer framtidsorienterad undervisning. 
 
Med hjälp av Bernsteins (2000) analysredskap går det att få mer specifika svar kring hur 
cirkelmodellen enligt lärarna verkar utjämnande för eleverna. Av utsagorna framkom det även 
att det explicita arbetssättet cirkelmodellen gav bidrog till att eleverna tillägnar sig kunskaper 
inom svenska som andraspråksämnet och är en av cirkelmodellens utjämnande funktion. Detta 
anser Hyland (2007) beror på att det explicita arbetssättet bidrar till att synliggöra begrepp och 
termer som i sin tur resulterar i att elevernas skriftliga repertoarer utvecklas och breddas. 
Liksom Hyland fastslår även Yasuda (2011) i sin studie att cirkelmodellen verkar för 
språkutveckling genom det explicita arbetssättet. Det explicita sättet går möjligen att ses som 
en stark inramning eftersom kriterierna synliggörs av läraren i undervisningen. 
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Ytterligare faktorer som bidrar till det utjämnande med cirkelmodellen menade lärarna är 
modelltexterna som cirkelmodellen erbjuder i sitt koncept. Enligt Kuyumcu (2011) är det 
avgörande om man kommer ifrån ett hem som har bokliga miljöer eller inte då det kan komma 
att påverka för hur varje individ tolkar och förstår sig på olika texttyper. Lärarna i studien gav 
uttryck för att alla elever inte har med sig olika textförebilder, vilket Kuyumcus (2011) menar 
beror på att eleverna härstammar från olika länder vilket gör att de har andra slags förkunskaper 
med sig. Genom att erbjuda eleverna olika modelltexter gav man enligt respondenterna alla 
elever samma premisser till att lyckas i skrivundervisningen, vilket ses som en utjämnande 
funktion och resulterar i en svag inramad undervisning. Däremot framkom det av lärares utsagor 
att modelltexterna inte alltid fungerar på ett utjämnande sätt; eleverna kopierar istället för att 
inspireras. Detta anser Lee (2012) skulle kunna resultera i att eleverna blir osjälvständiga och 
osäkra skribenter. Trots detta gav lärarna i studien uttryck för att eleverna snarare blir självsäkra 
i arbetet med cirkelmodellen. Detta skulle möjligen kunna bero på att lärarna i den här studien 
har elever som kommit framåt i sin språkutveckling och har ett språk till att uttrycka sig mer 
självständigt på. Han och Hiver (2018) hävdar nämligen att elever som saknar kunskap i språket 
eller den specifika genren tenderar till att efterlikna modelltexterna mest då de inte har ett 
utvecklat ordförråd. För att undvika att efterliknar modelltexterna, visar resultatet att läraren 
kan ge modelltexter om andra ämnen som eleven kan träna sin förmåga på. På så vis får eleven 
kunskap om texttypens språk, struktur och uppbyggnad. 
 
Vidare belyser även Hyland (2007) i sin studie hur cirkelmodellen verkar och fungerar 
utjämnande på det sättet att man tar hänsyn till elevers kulturella och lingvistiska erfarenheter 
genom att bygga upp kunskap med eleverna. Det blev märkbart även i denna studie då lärarna 
upplevde att den utjämnande funktionen också ligger i att eleverna får dela med sig av sina 
kunskaper. Genom att eleverna får dela med sig av sina kunskaper bidrar detta till en både svag 
inramning och klassifikation på det sättet att eleverna ges kontroll samtidigt som gränserna 
mellan kunskap oavsett vart den kommer från inte blir lika tydliga och markanta. Lärarna i 
studien påpekade även att när de arbetar efter cirkelmodellens första fas, bygga kunskap, bidrog 
det till att lärarna går in utan förväntningar i undervisningen vilket gör att de inte utgår från att 
eleverna bara skall kunna vissa saker. Detta menade respondenterna verkade inkluderande för 
alla elever eftersom att man då inte utgår från svensk kunskap eller vad man i Sverige anser 
vara kunskap. I den första fasen uttryckte lärarna att de får kännedom kring vart eleverna 
befinner sig och vad de måste arbeta vidare med, vilket Purcell-Gates, Duke och Martineaus 
(2007) anser vara av utjämnande funktion. En annan utjämnande funktion som framträdde av 
lärarnas utsagor var att de upplevde att eleverna når kunskapskraven och klarar de nationella 
proven. Detta relateras till det utjämnande på det sättet att då då fått möjligheter att faktiskt 
erövra skolspråket och fått tillgång till att utveckla sina skrivrepertoarer. 
 
Avslutningsvis går det utifrån lärarnas utsagor utläsa att den utjämnande funktionen i 
cirkelmodellen enligt dem tenderar att bestå av en blandad (“mixed”) klassifikation och 
inramning precis som Morais, Neves och Pires (2004) konstaterar bidrar till en mer utjämnande 
undervisning. Lärarna i studien uttryckte att det är de som har kontrollen över urval och 
klassrumsaktiviteter på det sättet att de bestämmer sig för att arbeta med cirkelmodellen (stark 
inramning). Vidare gav lärarna uttryck för att arbetet med cirkelmodellen fått dem att stanna 
upp och fokusera på nuet, vilket möjligen skulle kunna tolkas som att eleverna får kontrollen 
över tempot i undervisningen (svag inramning). Det framkom dock att ett fåtal lärare önskade 
mer inflytande över tiden då cirkelmodellen tar mycket tid av planeringsarbetet (stark 
inramning). Den tydlighet som framgår i arbetet med cirkelmodellen av lärarna skulle kunna 
relateras till tydliga mål och kriterier Morais, Neves och Pires (2004) beskriver som utjämnande 
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(stark inramning). Fortsättningsvis gav lärarna uttryck för att första fasen, där eleverna bygger 
upp kunskap är värdefullt ur ett utjämnande perspektiv. När eleverna får dela med sig av sina 
kunskaper innebär detta att gränserna mellan var kunskaperna kommer ifrån inte blir lika 
tydliga (svag klassifikation). I den här studien önskades det dock inte tydliga gränser vad gäller 
arbetssätt; deltagarna i studien önskar att alla arbetade utifrån cirkelmodellen i sina ämnen, 
vilket tyder på en försvagad klassifikation. Vad som däremot är av stark klassifikationskaraktär 
i denna studie är att lärarna upplevde att eleverna såg hur olika texttyper skiljer sig åt, vilket 
skapar tydliga gränser där emellan. 
 

Studiens styrkor och svagheter 
Studiens kunskapsbidrag ger inte en representativ bild av hur lärare i allmänhet upplever 
cirkelmodellen och dess eventuellt utjämnande funktion i skrivundervisningen. Utsagorna har 
varit varierande som en konsekvens av att det varit kvalitativa intervjuer, vilket erbjuder 
möjligheten att ställa följdfrågor och be om förtydliganden. Semistrukturerade intervjuer har 
sina styrkor i bland annat att kunna fördjupa sig i respondenternas tankar och få mer utvecklade 
och utförliga svar. Vidare ligger studiens styrka i att de semistrukturerade intervjuerna liknar 
ett samtal vilket möjligen fick respondenterna att känna sig trygga med att dela med sig av sina 
upplevelser. 
 
Trots att de semistrukturerade intervjuerna öppnar upp för att ställa följdfrågor märktes det 
under transkiberingsprocessen att vissa uttalanden borde ha beskrivits mer detaljerat. Även om 
det fanns fasta följdfrågor missades vissa förtydliganden som borde gjorts, och ibland råkade 
jag komma med mina egna följdfrågor, vilket möjligen kan ha påverkat respondenternas svar, 
vilket kan ha förorsakat en svaghet i studien. Studien har även utgått från Bernsteins (2000) 
analysredskap, vilket möjligen kan ses som en styrka eftersom att två metoder använts för att 
analysera cirkelmodellens eventuella utjämnande funktion i skrivundervisningen. 
Analysredskapet har även bidragit till tolkningsprocessen, analysen och bearbetningen av 
empirin vilket har medfört en tydligare bild av studiens syfte. 
 
Vad som också är viktigt att poängtera är studien och valet av metod inte tagit hänsyn till det 
praktiska arbetet med cirkelmodellen utan har snarare fokuserat på lärarnas uttalanden genom 
intervjuer. Respondenterna är inte heller inte insatta i den terminologi som återfinns i studien 
vilket är både till fördel och nackdel. Eftersom att syftet var att belysa lärares egna upplevelser 
hade deras bekantskap om analysredskapet möjligen påverkat deras svar. Avslutningsvis har 
jag både genom metod-och teorivalet försökt att ge en trovärdig bild av hur lärare upplever 
cirkelmodellen och dess utjämnande funktion i skrivundervisningen. 
 

Didaktiska konsekvenser 
Med hjälp av Bernsteins (2000) analysredskap har jag erhållit en djupare insyn i 
cirkelmodellens utjämnande funktion. Av studien går det att utläsa att lärarna identifierar en 
blandad (“mixed”) klassifikation och inramning i arbetet med cirkelmodellen, vilket går att 
tolka som den utjämnande funktionen (jfr Morais, Neves & Pires 2004). Ett flertal studier visar 
på cirkelmodellens utjämnande funktion och likaså belyser även tidigare forskning på dess 
begränsningar (jfr Yasuda 2011; Hyland 2007; Lee 2012; Abbaszadeh 2013). För att 
cirkelmodellen skall verka utjämnande är det av betydelse att se till att eleverna inte använder 
modellen som ett sätt att kopiera, då det inte leder till någon vidare utjämnande funktion (Lee 
2013; Han & Hiver 2018). Det är dock inte tillräckligt att enbart vara uppmärksam på om 
eleverna kopierar eller inte, utan det är även betydelsefullt att genom Bernsteins (2000) begrepp 
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klassifikation och inramning reflektera över de kriterier som Morais, Neves och Pires (2004) 
framhåller som utjämnande. Dessa kriterier i relation till cirkelmodellen är värda att reflektera 
över som lärare för att utveckla undervisningen till att bli ännu mer utjämnande. 
 

Förslag till ytterligare forskning 
Analysredskapet har gjort det möjligt att utröna vad cirkelmodellens utjämnande funktion enligt 
lärarna är och vad den bidrar med för eleverna. Vad studien däremot inte har berört och skulle 
vara av intresse är hur svenska som andraspråksundervisningen med cirkelmodellen och 
Morais, Neves och Pires (2004) kriterier för en mer utjämnande undervisning skulle se ut. Det 
hade således varit intressant att genom interventionsstudie, där lärare medverkar för att utveckla 
undervisningen med cirkelmodellen och med analysredskapet se vad det resulterar i för 
eleverna. 
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BILAGOR 
BILAGA 1 
Bakgrund 
1. Vad har du för utbildning? 
2. Hur länge har du undervisat? 
3. Vilka ämnen undervisar du i? 
4. Har du genomfört någon fortbildning/lärarlyft? 
5. Hur har du fått kunskaper om genrepedagogik (kurser, litteratur m.m.)? 
 
Cirkelmodellen i allmänhet 
1. Hur länge har du arbetat med cirkelmodellen? 
2. Hur upplever du cirkelmodellen som helhet? 
 
Undervisning och cirkelmodellen 
1. Hur arbetar du med cirkelmodellen i din skrivundervisning? 
2. När använder du cirkelmodellen i skrivundervisningen? 
3. På vilket sätt upplever du att cirkelmodellen hjälpt/stjälpt dig i din skrivundervisning? 
4. På vilket sätt skiljer sig arbetet med cirkelmodellen från ditt tidigare arbetssätt? Vilken 
metod föredrar du? 
 
Elever och cirkelmodellen 
1. Vilka följder upplever du (språkliga, ämneskunskaper) får metoden för dina 
andraspråkselever? 
2. Hur/på vilket sätt tycker du att cirkelmodellen verkar inkluderande för dina elever i 
skrivundervisningen? 
3. På vilket sätt anser du att cirkelmodellen hjälper/stjälper eleverna att nå skolframgång? 
4. Hur skulle du konkret beskriva att cirkelmodellen verkar utjämnande för 
andraspråkselever? 
5. Hur skulle du beskriva resultatet av att arbeta med cirkelmodellen för dina 
andraspråkselever? 
4. Något annat du vill tillägga? 
 
Följdfrågor: 
- Kan du ge ett exempel? 
- Kan du berätta mer om...? 
- På vilket sätt...? 
- Hur ofta...? 
- Hur ser det ut...? 
- Vad innebär...? 
- Det där var intressant, kan du utveckla det lite...? 
- Kan du hjälpa mig att förstå skillnaden mellan...? 
- Skulle du kunna ge ett exempel.../ge exempel på vad det inte är...? - Vilken betydelse har...? 
- Hur tänker du...? 
  



 

 
 

BILAGA 2 
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