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Abstract 

Vårt syfte med uppsatsen är att undersöka om språklig handledningen som ges i klassrummet 

skiljer sig åt beroende på om ämnet är av teoretisk respektive praktisk karaktär. Resultatet har 

vi fått fram genom att observera fyra lektioner, två i dans och två i svenska. I uppsatsen 

kommer vi bland annat fram till att de båda ämnena skiljer sig åt i hur det ges språklig 

handledning, vilka språkliga verktyg lärarna använder och hur de använder dem. 

 

Nyckelord: språklig handledning, medierande verkytyg,, praktiskt ämne, teoretiskt ämne 
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1. Inledning 

Undervisningen i skolan kan liknas vid ett träningsläger för ett fotbollslag, där det 

övergripande målet kan vara att nå så högt som möjligt i sin division och då är det viktigt att 

tränaren vet vad spelarna behöver för att nå detta mål; vad de behöver för fakta, begrepp och 

teorier tillsammans med de färdigheter som behövs, som att nicka, dribbla etc. Dessa 

färdigheter tränas på planen, där samspelet med de andra spelarna och tränaren gör att det sker 

en utveckling. Utöver den gemensamma träningen får alla spelarna specifika tips från tränaren 

på vad de behöver träna på. På liknande sätt kan man säga att den formativa 

bedömningen/språklig handledningen fungerar i skolan, där eleven får tips, hjälp och språklig 

handledning på vad de är bra på och vad de behöver utveckla för att nå sina mål. (Wirström 

Nilsson, 2010) 

 

Genom hela livet utsätts vi för bedömning av olika sorter. Oavsett om det är i skolan eller 

civilt, så blir vi bedömda för våra ansträngningar och vårt arbete. Oftast blir vår slutprodukt 

bedömd – detta kallas summativ bedömning. Den process, där vi guidas genom hjälp och 

språklig handledning – kallas för den formativa bedömningen. I skolan så arbetar man mer 

och mer med den formativa bedömningen, där den processliknande kunskapen behandlas 

med språklig handledning för att främja elevens utveckling. När vi förra terminen 

observerade dansklasser på ett gymnasium så upptäckte vi att den formativa språklig 

handledningen var ett ständigt inslag i undervisningen. Lärarna ingrep ideligen i 

undervisningen och visade på vad eleverna skulle göra annorlunda och vad de gjorde bra, 

samtidigt som läraren själv var delaktig i lektionen och tog elever som exempel inför hela 

klassen – så att samtliga elever skulle få tips och hjälp på vad de skulle tänka på. Denna 

ständiga formativa bedömning/språklig handledning ansåg vi vara ytterst passande för det 

estetiska/praktiska ämnet som dans är. Frågan vi ställde oss var då hur den formativa 

bedömningen/språklig handledningen uppenbarar sig i ett teoretiskt ämne, t.ex. svenska, då 

vi kommer att undervisa i detta ämne i framtiden? 

 

Formativ bedömning framstår som något som kan bidra till att främja elevers 

kunskapsutveckling. Men hur formativ bedömning går till i svenska skolor har vi ringa 

kunskaper om. Det finns bara enstaka studier om utvecklingssamtal men vi vet inte särskilt 

mycket om den formativa bedömningen som sker i klassrummet. Vad är det egentligen 

läraren uppmärksammar i den dagliga språklig handledningen? En annan förändring vi ser 
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är att elevernas roll förändrats när det kommer till bedömning. Förr var det uteslutande 

läraren som hade ansvar för bedömningen, idag involveras eleverna på olika sätt i 

bedömningsarbetet. (Lindberg, Lindström 2009) 

 

Vad vi då i denna uppsats vill belysa är hur språklig handledning under lektionstillfällena ser 

ut i ett praktiskt ämne (dans) jämfört med ett teoretiskt ämne (svenska) och belysa hur den 

yttrar sig rent kommunikativt från lärarens sida: vilka språkliga redskap läraren använder för 

att nå fram till eleverna, där vi även vill belysa skillnaderna och likheterna i de 

kommunikativa redskapen som lärarna använder i de olika ämnena. I vår uppsats kommer vi 

använda oss av uttrycket ”språklig handledning” istället för språklig handledning. Språklig 

handledning är ett allmänt vedertaget ord som förekommer ofta i den litteratur vi läst. 

Språklig handledning hör samman med språklig handledning, men syftar semantiskt på att få 

statisk bedömning på sina prestationer, medan handledning i våra ögon syftar till att hjälpa 

eleven utvecklas. 

 

2. Syfte 

Av våra personliga erfarenheter ter det sig mer naturligt och mindre komplicerat att använda 

sig av formativ språklig handledning i ett praktiskt ämne, än i ett teoretiskt. Samtidigt ska det 

formativa arbetssättet genomsyra hela skolans verksamhet. Syftet med denna uppsats är 

således att belysa hur formativ språklig handledning yttrar sig i de olika ämnena rent 

kommunikativt från lärarna, hur de medierar sin språklig handledning, där syftet är att belysa 

likheter och skillnader i ett teoretiskt ämne respektive ett praktiskt. Syftet är också att belysa 

hur nära eleverna kommer den utvecklingszon där lärandet sker bäst, i de olika ämnena. 

 

2.1 Frågeställning 

Hur yttrar sig formativ språklig handledning i ett praktiskt, respektive teoretiskt ämne genom 

lärarnas kommunikativa redskap, deras språkliga verktyg, i en undervisningssituation, och hur 

väl passar språklig handledningen in i den ”zon” där eleverna lär sig mest? 

 

3. Kunskapsbakgrund 

Den litteratur vi har valt att presentera under detta kapitel är ett axplock av den litteratur som 

finns inom ämnet. Med hjälp av litteraturen vill vi visa hur man på olika sätt kan ge språklig 
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handledning. Vilka olika bedömningssätt det finns och vilka som är mest gynnsamma utifrån 

vårt empiriska material. 

3.1 Bedömningens syfte 

På skolverkets hemsida kan man läsa olika artiklar om formativ bedömning och andra 

bedömningsformer. Enligt skolverket så har det under en längre tid diskuterats i både 

Sverige och internationellt betygen och bedömningens roll i en läroprocess. Det har 

även diskuterats om eleverna skall vara delaktiga i bedömningen, hur man på bästa 

sätt kan dokumentera det eleverna lär sig. Ur detta har de individuella 

utvecklingsplanerna i svenska skolan vuxit fram och är en del av denna 

bedömningsutveckling menar skolverket. Inom skolan går man nämligen mer mot en 

dynamisk och samarbetsinriktad aktivitet där bedömningen roll i undervisningen 

betonas av en jämnvikt där både lärare och elever är delaktiga. 

 

Inom skolverket anser man att bedömningen har olika syften. Den kan antingen ta reda 

på vad eleven lärt sig och har då ett summativt syfte, medan en bedömning med avsikt 

att stärka elevens lärande har ett formativt syfte. I skolorna använder man sig av båda 

sätten. Språklig handledningen är en av grundpelarna i den formativa bedömningen. 

(Skolverket.se) 

 

 
3.2 Formativ och summativ bedömning 

 

Det finns olika typer av bedömning och bedömningen är ett viktigt fenomen i våra liv. 

Vi blir oftast bedömda och det är särskilt i skolan som vi utsätts för ständig 

bedömning. Det gäller såväl lärare som elever. Bedömningens syfte kan vara en 

utgångspunkt för en diskussion om en elevs vidareutveckling och hur man på bästa 

sätt kan stimulera eleven att förbättra sina prestationer. Det viktiga är att eleven får 

fortlöpande bedömning och att den som bedöms får kvalitativ språklig handledning, 

eller formativ bedömning som det kallas. Syftet med denna bedömning är att forma 

elevens lärande och utveckling. Till skillnad från den summativa bedömningen som 

mer syftar till att ta reda på vad eleven kan vid ett visst tillfälle. (Lindberg, Lindström, 

2009) 
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Skolverket menar att det är viktigt att synliggöra för eleverna var de befinner sig i 

förhållande till målen. Genom att återkoppla kan man visa var eleven befinner sig och 

hjälpa henne att komma vidare mot målen. Språklig handledningen som läraren ger på 

lektionerna är en del av den formativa bedömningen. Forskning visar att formativ 

bedömning ökar elevernas lärande. (Skolverket.se) 

 

Den andra bedömningsformen som är den summativ bedömningen innebär att eleverna 

bedöms i slutet av ett moment eller när kursen avslutas och får då information om hur 

väl de har klarat kursen. Den stora skillnaden ligger inte i när eleverna får sin 

bedömning utan vilket syfte bedömningen har. Den formativa bedömningen har inte 

kommit särskilt långt i de engelsktalande länderna trots att diskussionen pågått där en 

längre tid än de gjort i de nordiska länderna. Anledningen till detta är att en sådan 

bedömning i början kräver en större arbetsbörda och att utfallet kan vara något mer 

osäkert i början. Men hon menar ändå att det får en positiv verkan i framtiden när man 

räknar på det på längre sikt. Det har visat sig att lärare upplever större arbetsglädje och 

tillfredsställelse då förändringen stämmer överens med deras professionella 

värderingar. Dessutom förstår och värderar eleverna vad de lärt sig då de ständigt får 

språklig handledning av läraren. Detta gäller särskilt svagpresterande elever. 

(Lindberg, Lindström 2009) 

 

I en forskning om formativ bedömning i skolan och dess betydelse för elevernas 

lärande gjord av utbildningsvetenskapsprofessorerna Paul Black och Dylan William, 

visade alla resultat visade det samma, nämligen att elevers lärande förbättras om de får 

formativ bedömning i klassrummet. 

Royce Sadler, australiensisk pedagog, konstaterar att återkoppling eller språklig 

handledning är det viktigaste inslaget i bedömning för lärandet. Sadler menar att det 

viktiga inte är att tala om att en elev ligger efter i ett ämne, utan läraren måste meddela 

vad eleven ska göra för att komma ikapp. Forskning som gjorts visar även att endast 

betyg som information om hur en elev ligger till inte befrämjar lärandet. Men om man 

däremot ger eleven förslag på hur hon kan komma vidare i sin utveckling gynnar detta 

elevens kunskapsutveckling. Sadler menar även att det är viktigt att man gör eleverna 

medvetna om vad det är som bedöms, men även att eleverna själva blir delaktiga i 

bedömningen. Detta kan ske genom responsgrupper där eleverna får träna sig i att 
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självvärdera och korrigera sitt eget arbete men även klasskamraternas. Sadlers modell 

kan sammanfattas såhär: 

”Bedömningen syftar till att befrämja lärande; den äger rum löpande genom språklig handledning och 

vägledning; lärare och elev bedömer tillsammans var eleven befinner sig och hur hon kan gå vidare; 

och bedömningen grundar sig på en (här: systemteoretisk orienterad) teori om hur man tillägnar sig 

kunskap på ett bestämt område…” (Wirström Nilsson 2010) 

 

Torben Spanget Christensen menar i en avhandling i gymnasiepedagogik att den 

summativa bedömningen endast ger insikter i delar av lärandet. Läraren får inte 

tillgång till vad eleven inte lärt eller inte förstått. En summativ bedömning efter 

avslutad undervisning ger inte någon information om kunskapsprocessen i 

undervisningen medan den pågår. Däremot, så får läraren i ett ämnesbedömande lärar-

elev-samtal möjlighet att ändra undervisningen så att elevers lärande utvecklas. 

(www.skolverket.se) 

 

3.3 Vad är det som ska bedömas? 

Vi går allt mer mot att fokusera på elevens process istället för elevens produkt. Men 

även mot att det viktigaste inte är att eleverna alltid har rätt svar utan att de lär sig av 

sina erfarenheter. Den svenska skolan övergick 1994 från ett relativt till ett mål- och 

kunskapsrelaterat betygssystem. Betygssättningen före 1994 gick ut på att man hade 

en relativ måttstock där eleverna jämfördes med andra elever i samma skolår, även 

kallat normalrelaterad bedömning. Man bedömde alltså elevens prestation utifrån hur 

andra elever presterade i samma årskull. I det senare systemet från 1994 jämför man 

inte längre eleverna med varandra, utan man bedömer eleverna utifrån en absolut 

måttstock. Elevernas prestationer bedöms nu utifrån kursplanens mål som anger vad 

eleven kan inom ett visst kunskapsområde. (Lindberg, Lindström, 2009) 

 
 

3.4 Bedömningsformer 

 

Inom skolan finns det olika bedömningsformer. Antingen kan läraren ge språklig 

handledning till eleven enskilt eller framför klassen. Läraren kan även ta hjälp av 

klasskamraterna som då får ge respons till eleven eller så kan eleven bedöma sig själv 

i samspråk med läraren. 
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I fråga om den formativa bedömningen är elevernas aktiva deltagande viktigt. Eleverna 

behöver bli medvetna om sin egen läroprocess. Detta kan man göra på olika sätt, men ett är 

att låta eleverna göra självbedömningar. Som lärare kan man ha förberett frågor som eleven 

ska svara på antingen muntligt eller skriftligt. Ett annat sätt är att låta eleven föra loggbok 

över vad han eller hon lär sig. 

Ett annat inslag i den formativa bedömningen är att sätta ord på elevens lärandeprocess. Det 

blir då en kommunikation mellan läraren och eleven. En sådan process kan med fördel 

sparas inför framtida utvecklingssamtal eller bedömningar. (Lindberg, Lindström, 2009) 

 

Ett annat alternativ till lärarbedömning kan vara kamratrespons eller självbedömning. 

Med kamratrespons menas att klasskamraterna ger språklig handledning till den elev 

som har haft en presentation eller på något sätt presterat något. Det är fördelaktigt om 

eleverna tränar sig i att ge konstruktiv kritik (Wirström Nilsson, 2010). Ett sätt att öka 

måluppfyllelsen i skolan kan också vara att man har ett flerstämmigt klassrum med 

olika dialogiska sammanhang. Detta innebär att eleverna pratar med varandra och 

engagerar sig i varandras arbete. Detta bidrar till att man bygger upp gemensamma 

kunskaper eftersom eleverna får möjlighet att ompröva sina kunskaper och tid till 

eftertanke. Man menar helt enkelt att eleverna kan lära av varandra i olika situationer. 

Det kan vara allt ifrån att läsa varandras texter till att ge språklig handledning på 

muntliga framföranden. Det är gensvaret eller responsen som är kärnan i det 

dialogiska och flerstämmiga klassrummet. Att kunna göra olika ställningstaganden och 

kommunicera synpunkter med varandra är ett centralt och övergripande mål i 

läroplanen. Om undervisningen i övriga ämnen skulle bli ”tystare” så krävs det att 

svenskundervisningen anstränger sig ytterligare för att utveckla arbetsformer och 

arbetssätt kring kursplanens mål om muntlig kommunikation. Målen handlar även om 

att kunna ta och ge kritik, reflektera i grupp och kunna uttrycka tankar och känslor. 

(Myndigheten för skolutveckling, 2007) 

 

Den norska forskaren Olga Dysthe menar att lärande sker genom samtal och 

skrivande. Det flerstämmiga klassrummet är därför inte bara ett klassrum där lärarens 

röst hörs, utan även elevernas. Kärnan i det flerstämmiga klassrummet är att eleverna 

lyssnar till varandra, genom att använda sig av det som klasskamraterna säger till 

varandra för att komma vidare i sitt eget tänkande. Eleverna kan referera, komma med 



 10 

andra åsikter eller utveckla dessa. Ytterst handlar det om att lägga upp undervisningen 

så att det uppstår en dialog mellan elev och det stoff som ska läras. (Myndigheten för 

skolutveckling, 2007) 

 

Kjell Granström, professor i pedagogik menar att det kollektiva samtalet borde vara en 

del av skolans arbete, eftersom där sker en träning i att lyssna till andra och övning i 

att själv formulera olika tankar och föreställningar. Vidare skriver Granström att 

elevens självbild stärks genom att läraren bekräftar eleven. I flerstämmig undervisning 

ses eleverna som språkskapare snarare än språkanvändare. (Granström, 2003)   

 

I undersökningen som gjordes av  utbildningsvetenskapsprofessorerna Paul Black och 

Dylan William kom det även fram att om eleverna själva är delaktiga i 

bedömningsprocessen så har även det god effekt på lärandet, eftersom bedömningen 

och självbedömningen har god effekt på elevernas motivation och deras 

självvärdering. Enligt denna undersökning förbättrades elevernas genomsnittliga 

studieresultat på de nationella proven avsevärt. Här kan vi även läsa att elevernas 

självbedömning har stor betydelse för deras kunskapsutveckling. Det är därför viktigt 

att planera tillfällen som eleverna kan göra detta på. Ett alternativ är att använda 

mentorstiden och då låta eleverna diskutera hur det har gått och att de även får språklig 

handledning i anslutning till det. Eleverna kan även fylla i loggböcker där de skriver 

ner sina tankar om hur det gått. Men då är det viktigt att läraren följer upp med 

kommentarer. (Wirström Nilsson, 2010) 

 

Eleverna ska skapa medvetenhet om sitt eget lärande, i svenska och i övriga ämnen. 

Eleverna ska kunna reflektera över sitt arbete. Ett formativt bedömningssätt förutsätter 

ett nära samspel mellan lärare och elever, med kontinuerlig återkoppling till eleverna. 

Eleverna ska få respons, bekräftelse och möjlighet att reflektera över sitt lärande 

individuellt och tillsammans med andra på olika sätt och i olika sammanhang. 

(Myndigheten för skolutveckling, 2007) Ett syfte är att eleverna genom att analysera 

sina egna och andras prestationer ska få en känsla för kvaliteten av olika typer av 

arbeten. Den formativa bedömningen är en bedömning för lärandet medan den 

summativa bedömningen är av lärandet. Den formativa bedömningen sker i samband 

med lärandeprocessen då eleven får stöd medan hon skapar. Till skillnad från den 
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summativa bedömningen som äger rum i slutet av kursen eller ett moment och oftast 

mynnar ut i ett betyg istället för att utveckla eleven att nå nästa steg som den formativa 

bedömningen gör. Det är viktigt att man får eleverna att känna sig sedda och 

uppskattade genom att ge eleverna återkopplande språklig handledning på deras 

prestationer. Bedömningen blir ett redskap som läraren kan använda för att eleverna 

ska utvecklas i sitt lärande, och bedömningen får aldrig bli ett överraskningsmoment, 

utan eleverna ska veta i förväg vad de förväntas kunna och vilka förmågor de ska 

utveckla. (Wirström Nilsson 2010) 

 

Wiström Nilsson tar även upp olika faktorer som gynnar elevernas lärande och de som 

mer missgynnar eleverna. Elever bör inte jämföras med varandra då detta inte bidrar 

till elevens utveckling. Som lärare bör man dessutom inte ge språklig handledning på 

elevens beteende och uppförande utan på själva prestationen. Däremot är det viktigt att 

eleven får kontinuerlig språklig handledning, att eleverna engageras i sitt eget lärande, 

att eleverna kan bedöma sig själva och på så sätt förstå hur de kan förbättra sina 

prestationer. Bedömningens inverkan på motivationen och självuppfattningen har 

avgörande betydelse för elevens lärande. (Wirström Nilsson, 2010)  

 
3.5 Framgångsrik bedömning 

 

Den formativa bedömningen och den summativa bedömningen står inte alltid i 

motsats till varandra. Den formativa bedömningens slutresultat, betygsättning, är 

tillexempel alltid summativ. Ett formativt bedömningssätt utesluter inte heller prov, 

tester och diagnoser, men istället för ett domslut över elevernas lärande används de 

som ett verktyg för ett fortsatt lärande. 

Forskning visar att de elever som lyckas bra i sina studier är de som i hög grad 

reflekterar över sin lärandeprocess. Forskning visar också att när försök har gjorts till 

att stärka och utveckla den formativa utvärderingen fick man också signifikant bättre 

lärande. Studie resultatet förbättrades påtagligt och framförallt för de svagpresterande 

eleverna. (Lindberg, Lindström 209) 

 

 

4. Metod 

Vi har valt att använda oss utav observationer i vår undersökning eftersom vi anser att denna 

metod lämpar sig bäst när man undersöker människors beteenden, då främst språkliga, i ett 
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klassrum. Observationerna genomfördes i olika klassrum där eleverna hade sina lektioner. 

Nedan följer en genomgång av den valda metoden. 

 

4.1 Datainsamlingsmetod 

Observation är en vetenskaplig teknik för att samla information. När man använder sig av 

observationer i ett vetenskapligt syfte måste den vara systematiskt planerad och 

informationen man får måste registreras systematiskt. Observationer är användbara i studier 

där man vill samla information som rör beteende, och skeenden i naturliga situationer. Med 

beteende menar de i detta fall inte bara fysiska handlingar utan även verbala yttringar, 

känslouttryck och relationer mellan olika människor. (Patel, Davidson, 2003) 

 

Genom att använda observationer kan man studera beteenden och skeenden i dess naturliga 

miljö och sammanhang och fånga olika företeelser när de sker. Till skillnad från enkäter och 

intervjuer är man inte beroende av att den eller det som ska observeras har en tydlig och klar 

minnesbild som denne sedan skall vidarebefordra till oss. Det som däremot kan vara svårt 

att veta när man observera är när ett visste beteende eller ett skeende inträffar. Det gäller 

därför att vara väl förberedd så att man så att man har chans att ringa in ett visst beteende 

innan man gör sin observation. I vårt fall gjorde vi det genom att ta reda på vad lektionerna 

vi skulle observera innehöll, på så vis visste vi vad som skulle ingå i lektionen och kunde då 

avgöra om lektionen var intressant att observera eller inte. 

  

Vår observation är en semistrukturerad observation. Då vi i förväg bestämt vad vi ska 

observera. Vi håller oss inte till ett bestämt observationsschema utan vi vill få kunskap om 

ämnet vi studerar genom att få så mycket information som möjligt. Vi vill precis som Patel 

och Davidson skriver hämta så mycket information som möjligt inom området vi 

observerar. Det är däremot omöjligt att observera allt skriver de. (Patel, Davidson, 2003) 

 

När man väl genomför sin observation kan man vara deltagande eller icke deltagande, den 

som observerar kan vara känd eller okänd för gruppen som ska observeras. I vår 

undersökning var vi icke deltagande men kända av gruppen då lärarna gett sitt samtycke att 

vi genomförde observationen. Eleverna i de olika klasserna hade även fått informationen vid 

ett tidigare tillfälle. Vi valde att vara icke deltagande i observationen eftersom vi annars 

hade kunnat störa gruppens beteende och dynamik (Patel, Davidson, 2003). Det hade varit 
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önskvärt att vara okända för gruppen eftersom klassen då inte hade varit medvetna om att vi 

observerade. Men detta är nästintill omöjligt att genomföra. En icke deltagande men känd 

observatör kommer inte att påverka skeendet eftersom observatörens roll är bestämd och 

befinner sig därmed utanför det som sker och påverkar därmed inte individerna i så stor 

utsträckning. Till en början kan de som blir observerade ändra sitt beteende något, men efter 

ett tag så brukar deras beteende återgå till det vanliga. (Patel, Davidson, 2003) 

 

Om man vill veta någonting om verkligheten, så ska man observera den. Metoden man än 

väljer för att studera verkligheten fungerar då som en slags ram eller som ett verktyg för att 

på bästa sätt få en meningsfull bild av den. (Backman, 2008) 

 

4.2 Urval 

I vår undersökning observerade vi fyra lektioner. Två lektioner i svenska och två i dans. I 

svenska observerade vi samma lärare och klass. I dans observerade vi två olika lärare men 

samma elever. Eleverna går på samma gymnasieskola i Halmstad och valet av skola beror 

främst på att skolan har det praktiska ämnet dans, men även för att vi tidigare varit i kontakt 

med skolan och två av lärarna. Detta underlättade underökningen eftersom vi inte behövde 

ta kontakt med nya skolor. När vi valde vilka klasser vi skulle observera bestämde vi oss för 

att bara observera elever som var över arton år eftersom vi annars hade behövt föräldrarnas 

underskrifter eftersom vi delvis filmade våra observationer. Åldern på eleverna har annars 

ingen större betydelse för undersökningen. Vi har valt att begränsa den kvalitativa metoden 

till att endast observera fyra lektionstillfällen på grund av uppsatsens begränsade omfång. Vi 

har även valt att endast observera en lärare i svenska eftersom denne undervisade samma 

klass flera gånger under veckan men eleverna i dans undervisades av tre olika lärare och då 

underlättades observationen av att observera två olika lärare. 

 Antalet elever i svenska var ca 25 st. I dans var det 17 st. Under danslektionen befann vi oss 

i en danssal där eleverna har flest antal lektioner. Under svensklektionen var vi i två olika 

klassrum. Vi har valt ett bekvämlighetsurval som lämpar sig bäst för kvalitativa 

undersökningar. Man väljer urval beroende på olika faktorer som tillexempel 

tillgängligheten av information. Representativitet inte lika viktigt i en kvalitativ 

undersökning då målet är att göra en ingående analys. (Bryman, 2002) 
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4.3 Procedur 

Vi började med att besöka den aktuella skolan i maj 2010. Vi kom då i kontakt med tre 

danslärare som kunde tänka sig att ställa upp i vår undersökning. Nästa gång vi kom i 

kontakt med dem var i september 2010. Under sommarlovet hade vi haft en del mailkontakt 

med en av lärarna för att höra lite mer om det skulle vara praktiskt möjligt att genomföra 

observationer i de klasser som lärarna undervisade den terminen. Vi konfirmerade våra 

önskemål och sa att vi skulle återkomma i oktober och genomföra våra observationer. I 

början av oktober besökte vi skolan och försökte komma i kontakt med berörda rektorer, 

men de var inte på plats. Vi hade ännu inte hittat en lärare i svenska att observera. Vi fick 

därför ge oss ut själva på skolan och se om det fanns någon lärare som kunde tänka sig att 

ställa upp. Vi frågade en kvinnlig lärare i svenska om hon kunde tänka sig att vara med i vår 

undersökning men hon hade inga elever i årskurs tre och för att få filma observationen hade 

vi valt att observera elever som var över arton år. Annars hade vi behövt föräldrarnas 

samtycke. Hon tipsade om en kollega som hon viste brukade ta emot studenter från 

högskolan så vi gick till hans arbetsrum. Väl där möttes vi av en mycket tillmötesgående 

man som gärna hjälpte oss med vår uppsats. Vi gick igenom hans schema för att se när det 

passade som bästa att genomföra observationen. Vi kom fram till att det fanns två tillfällen 

som passade bra och så bestämde vi tid och plats. Veckan där på var vi åter tillbaka på 

skolan för att observera två danslektioner. Under själva observationen satt vi på en upphöjd 

läktare på danssalens ena kortsida. En av oss filmade medan den andra antecknade. 

Lektionen efter gjorde vi på samma sätt. Dagen efter var det dags att observera en lektion i 

svenska. Vi mötte upp vår kontakt och han visade oss till salen vi skulle vara i. Vi fick då 

möjlighet att rigga upp vår kamera och sätta oss till rätta. När lektionen började 

presenterade han oss för klassen och förklarade varför vi var där och att vi skulle filma 

lektionen. Även under denna observation antecknade vi det vi såg som ett komplement till 

filminspelningen. Veckan där på var vi tillbaka på skolan för att filma den sista lektion som 

gick till på samma sätt som den första. Därefter tackade vi för oss. 

 

4.4 Etiskt förhållningssätt 

 

När forskning bedriv på individnivå är det viktigt att ta hänsyn till de forskningsetiska regler 

som Vetenskapsrådet tagit fram. På individnivå finns det fyra regler att ta hänsyn till. Ett av 

dem är informationskravet som innebär att berörda personer ska informeras om syftet med 



 15 

studien som de ska delta i, samt vilka villkor som gäller för deras medverkan. De ska även 

informeras om att deras medverkan är helt frivillig och att de när som helst kan avbryta sitt 

deltagande. Detta uppnådde vi genom att informera lärare och elever om vårt syfte med 

studien och varför vi var där och filmade deras lektioner. Vi informerade även eleverna i 

samråd med deras lärare om att det var frivilligt att medverka. 

Nästa regel är samtyckeskravet som innebär att om personen som ska medverka i studien är 

minderåriga så behövs föräldrarnas godkännande för att personen ska få medverka. Är 

personen myndig får den själv ta ställning till om den vill medverka eller inte. Vi valde att 

endast observera elever som var myndiga i vår studie. 

Därefter kommer konfidentialitetskravet som betyder att all information om eleverna i studien 

kommer att förvaras på sådant sätt så att inga obehöriga har tillgång till informationen. I 

studien är även informanterna helt anonyma och det går inte att spåra vem som sagt vad. Vi 

valde att direkt efter observationen transkribera materialet och sedan förstöra det. Vi har även 

kodat informanternas namn så att man inte ska kunna veta vem som sagt vad. 

Den sista regeln är nyttjandekravet som innebär att all information endast får användas i 

forskningssyfte. Vi har även tagit hänsyn till detta krav då vi förstört allt observations 

material. (Vetenskapsrådet, 2007) 

4.4.1 Kritisk reflektion 

När man informera alla medverkande om syftet med undersökningen så finns det en risk att 

personerna som medverkar inte är sig själva utan försöker vara undersökningen till lags. Detta 

har vi självklart haft med i beräkningen och det gör att undersökningen inte ger ett generellt 

resultat över hur det ser ut i klassrummen. Men denna risk finns med alla undersökningar då 

informationskravet måste uppfyllas. Man får även räkna med ett visst bortfall av personerna 

som deltar då det är frivilligt. Vi hade dock inget bortfall i vår studie mer än eventuell 

sjukdom. 

5. Teori 
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I detta kapitel kommer vi beskriva de teoretiska utgångspunkter vi använder oss av för att 

analysera vårt resultat. Vi har valt att använda oss av det sociokulturella perspektivet och 

den del i det sociokulturella perspektivet som innefattar medierande redskap. Vi kommer 

använda oss av de kommunikativa och språkliga redskap som Roger Säljö presenterar i sitt 

avsnitt om de medierande redskapen för att belysa hur de olika lärarna använder språket för 

att ge handledning. Framförallt har vi riktat in oss på tre funktioner av språket, som Säölj 

presenterar. 

 

5.1 Det socialkulturella perspektivet 

 

Roger Säljö, professor i pedagogik har skrivit boken Lärande i Praktiken – ett 

socialkulturellt perspektiv), där han argumenterar för att mänskligt lärande bör förstås i ett 

kommunikativt och socialhistoriskt perspektiv. Säljö menar att kunskap lever först i samspel 

mellan människor och blir sedan en del av den enskilde individens tänkande. 

Och om man ska studera lärande i ett socialkulturellt perspektiv, så ska uppmärksamma tre 

olika, men samverkande företeelser: 

1. Utveckling och användning av intellektuella redskap ( kan även kallas språkliga eller 

kommunikativa) 

2. Utveckling och användning av fysiska redskap 

3. Kommunikation och de olika sätt som människor utvecklat olika former för samarbete i 

olika kollektiva verksamheter. (Säljö, 2000) 

 

5.1.1 Medierande redskap 

 

En del av det sociokulturella perspektivet och en del av de företeelser som Säljö kallar för 

intellektuella redskap och fysiska redskap är medierande redskap. 

Människors utveckling i olika verksamheter och då hur vi lär oss i sociala praktiker, gör att 

vi inte kan bortse från att det är med hjälp av medierande redskap som vi gör våra 

erfarenheter, att det är via redskapen som tänkandet sedan kommer i kontakt med vår 

omvärld. Både fysiska (t.ex. telefoner, kompass, mikroskåp och datorer) och språkliga (t.ex. 

räkna, läsa och förklara) redskap medierar verkligheten för människan.  Av de tre företeelser 

vi tidigare presenterade, så är det främst den första, om intellektuella redskap, d.v.s de 



 17 

språkliga och kommunikativa redskapen som vi syftar att koppla vår undersökning om 

lärarspråklig handledning till. (Säljö, 2000) 

 

Teknik och artefakter (d.v.s. fysiska redskap och instrument för vägning, mätning etc.) är 

vitala bitar för mediering, men att de allra viktigaste medierande redskapen är de resurser 

som finns i vårt språk. Och vad språk är, kan smältas ner i tre olika beståndsdelar. Dessa tre 

beståndsdelar utgör grunden för att förstå lärande i ett sociokulturellt perspektiv. Dessa tre 

beståndsdelar är följande: 

1. Språkets utpekande funktion. Med hjälp av språkliga kategorier kan vi 

benämna och peka ut saker i vår omgivning; t.ex. träd, sjö, hund etc. även om de inte är 

inom synhåll. Även abstrakta begrepp som hat, vänskap, kärlek och uppesittarkväll kan vi 

samtala om tack vare språket, begrepp som är en central del av mänsklig närvaro, men 

som inte är fysiskt närvarande. Språket kan även användas till att referera till andra 

språkliga företeelser, då vi kan analysera och förstå företeelser som dikter och 

vetenskapliga teorier som denna du just nu läser. 

 

2. Språkets semiotiska funktion. Språkliga uttryck refererar inte enbart till ett 

objekt eller en företeelse, utan signalerar också en specifik innebörd och mening, d.v.s att 

språkliga uttryck ofta innehåller värderingar och attityder, även om det kanske inte alltid 

är medvetet. Språkliga uttryck kan inte enbart uppfattas som neutralt betecknande av en 

endimensionell värld, tvärtom så finns det i språkliga framställningar alltid värderingar, 

t.ex. att en person kan uppfattas som ”krigshjälte” för en grupp personer, medan samma 

person kan ses som krigsförbrytare för en annan grupp personer. Hur man kommunicerar, 

med vilka uttryck speglar alltså ens egna värderingar och sin egen förståelse av 

omvärlden. Viktigt blir då vad ord betyder för individen och sedan för kollektivet. Vi kan 

alltid berätta om upplevelser och erfarenheter, men aldrig dela dem med någon/några 

andra i fullständig bemärkelse. Det måste till en slags mediering för att det privata ska bli 

tillgängligt för andra. Språket är ett kollektivt, interaktivt och individuellt sociokulturellt 

redskap som fungerar som en länk mellan kultur, interaktion och individens tänkande. 

 

3. Språkets retoriska funktion. Språket är inte bara är ett flexibelt sätt att referera 

till omvärlden på, utan även ett medium för att ”move people to action”. Med detta menar 

man att en fras som t.ex. ”colaflaskan är tom” kan ha olika retoriska innebörder beroende 

på vilken kommunikativ situation det handlar om. T.ex. skulle denna fras utbristas en 
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varm sommardag när man plockar upp colan ur ryggsäcken och förmedlar frasen 

besvikelse eller ilska. Skulle dock samma fras yttras när ett barn leker med colaflaskan i 

en ny soffa, så förmedlar frasen istället att man inte behöver oroa sig. Språkets retoriska 

karaktär är ett levande redskap för att skapa mening mellan människor som agerar i och 

genom sociala praktiker – hur man menar i olika kommunikativa sammanhang. (Säljö, 

2000) 

 

Roger Säljö påpekar att vi ofta har som tradition att göra stor skillnad på språkligt buren 

kunskap och fysisk verksamhet. Vi är inte omgivningens fångar som bara reagerar på 

fysiska signaler, utan vi kan med hjälp av språkets semiotiska potential kan referera till 

verkligheten på många olika sätt. Människan är meningsskapande och kan via begrepp 

utveckla föreställningar om omvärlden. Alltså ska man inte se kommunikation och 

praktisk verksamhet som två skilda dimensioner. Ordet står inte emot handen, tvärtom 

utgör de varandras förutsättningar i vardaglig verksamhet. 

 

Däremot så är vår relation till verkligheten väldigt komplex. Att det i många sammanhang 

är svårt att säga vad någonting egentligen ”är”. T.ex. så ser kanske en fysiklärare något 

intressant i ett ljusexperiment på en lektion med sina högstadielever, medan eleverna i sin 

tur inte har den begreppsliga diskursen inom optiken som läraren har. Säljö menar då 

också att lärande i stor utsträckning kan förstås som tillägnandet av institutionellt skapade 

termer och begrepp. 

 

Vi människor tänker med och genom intellektuella och fysiska redskap och sådana bildas 

ständigt i vårt samhälle. Postnumret t.ex. är en teknik för mediering – att vi med hjälp av 

bara några nummer kan få all den information vi behöver. Med språklig innovation, som 

då är ett intellektuellt redskap, så ändras förutsättningen för, i det här fallet postsortering, 

och detta medierande redskap (såväl av intellektuell som fysisk karaktär) är den mest 

påtagliga komponenten i vår kunskapsbildning. 

 

Då det sociokulturella perspektivet menar att kunskap blir levande först i samspel mellan 

människor, så är det en optimal teoretisk utgångspunkt för vår analys av vårt resultat, då 

man i skolan ständigt förmedlar kunskap genom samspel mellan människor (lärare-elev) 

Det är just samspelet mellan människor, lärarens förmedlande av kunskap som vi vill 

analysera och då även vilka språkliga redskap läraren använder sig av. Dessa språkliga 
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verktyg, språkliga resurser är grunden för vår analys av hur läraren använder sitt språk i 

sin formativa språklig handledning till eleven. (Säljö, 2000) 

 

6. Resultat och analys 

Nedan följer resultatet från våra observationer och även en analys av dem. När vi har tolkat 

resultatet har vi valt att göra det ur ett deduktivt perspektiv. Då vi arbetar utifrån redan 

befintliga teorier om språket som sedan prövas mot vår studie. Det deduktiva 

förhållningssättet är med andra ord ”hypotesprövande”. 

 

Vi kommer utgå från Säljös tre språkliga funktioner inom de medierande redskapen; 

Språkets utpekande funktion, språkets semiotiska funktion och språkets retoriska funktion. 

Dessa tre funktioner ger en bild av hur lärarna använder sitt språk för att ge konstruktiv 

språklig handledning. 

 

Alla personer i resultatdelen har fiktiva namn, men antalet elever och könen på dem 

stämmer överens med verkligheten. Vi har observerat tre olika lärare - Två danslärare, Karin 

och Marie, och en lärare i svenska, Magnus. Vi har även observerat två olika klasser. Både 

svenskklassen och dansklassen har vi observerat vid två olika lektionstillfällen. 

Lektionbeskrivningarna i sin helhet återfinns som bilaga, nedan följer utdrag och 

sammanställningar ämnesvis. 

 

6.1 Dans 

 

Språkets utpekande funktion 

 

”Karin frågar eleverna varför de gjorde som de gjorde i övningen. Vad som är viktigt att 

tänka på: 

-          Man får inte svanka, svarar en elev. 

Karin nickar och svarar: 

-          Just det, åka hiss-idén (läraren illustrerar hur hon menar med några snabba rörelser) 

Stabil i kroppen och behålla den positionen när man justerar den i rummet. Okej. Vad har 

ni för tankar? Karin pekar uppmuntrande på en annan grupp elever. 
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-          Att tänka på sitt center. 

-          Okej, center, svarade Karin Hmmm. Något annat som dyker upp? 

En av eleverna räcker försiktigt upp handen. 

-       Ja Emma? 

-          Förlänga, svarar en av eleverna lite osäkert. 

-          Ja, förlänga, men på vilket sätt? svarar Karin uppmuntrande. 

-          Det är bara att bestämma sig för att göra det. Sätta upp ett mentalt mål och slutar tänka 

och bara göra istället, svarar föregående ivrigt. 

-          Ja, mentalt mål, någon annan? Hur ska man förlänga? Karin flyttar blicken till en 

annan grupp. 

-          Ja, vi tänkte att man inte ska svanka, att man ska vara rak. 

-          Bra!, utbrast Karin glatt.” 

 

Här använder sig Karin av den del av språket som Säljö kallar språkets utpekande 

funktion, då hon refererar till ”hiss-idén” om hur eleverna ska tänka för att få övningen 

rätt. 

 

1. 

”Karin pratar nästan oavbrutet medan eleverna gör övningen och hon ger många målande 

exempelbeskrivningar om hur de ska nå sina mål, hur de ska förlänga sina kroppar, bli 

mjukare i rörelserna osv: 

-          Känn det som en bred galge som sträcker ut sig över bröstet. 

-          Sittben upp mot taket. 

-          Händerna stannar kvar upp mot taket. 

-          Hitta en likadan känsla på framsidan som på baksidan. 

-          Tänk dig att du har som en badboll framför magen, det gör inget att axlarna åker upp, 

tänk badbollskänslan fortfarande. Sträck upp och andas in.” 

 

2. 

-          stabilitet i bålen och bredda mellan nyckelbenen. Tänka att galgen fungerar i båda 

lägen. Ni märker att det finns en massa kopplingar och att det gäller att sätta fokus på det. 

Den här då som jag tänker, jag ser en massa baksida och skuldror. Jag ser detta hända, 

men jag vill att händerna åker hiss diagonalt uppåt. Är ni med mig? 

-          Mmmm, nickade klassen instämmande. 
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-          Så att den är mer besläktad med en sådan ryggtavla (Karin visade samtidigt hur hon 

menade) 

-          Sträck upp era armar (alla elever gjorde då detta) och dra ner.  Håll rygg och mage 

platt. Känner ni vad som händer med armbågarna? Håll som en platt krabba och försök nu 

att andas. ” 

 

Det Karin gör i dessa två situationer kan benämnas som språklig handledning med hjälp 

av språkets utpekande funktion, som är en av tre beståndsdelar i språket, enligt Säljö.  

Karin hänvisar bland annat till att de ska tänka att de har en badboll på magen,, att de 

ska åka hiss med händerna och att de ska hålla som en krabba. Ingen av dessa, t.ex. 

badbollen, är fysiskt närvarande, men som de ändå kan peka ut genom språket. Precis 

som Säljö skriver om att vi tänker i intellektuella redskap, så kan en språklig innovation, 

likt badbollen, vara en teknik för mediering, och även den mest påtagliga komponenten i 

vår kunskapsbildning. 

 

Språkets semiotiska funktion 

 

”Efter en stund ställer sig Karin bakom eleverna och observerar dem i övningen de gör. 

Sedan går hon runt och ger eleverna språklig handledning och justerar deras kroppar så att 

de inte ska skada sig. Hon ger språklig handledning så att alla hör: 

-          Tänk på svanskotan Anna. 

Anna rättar snabbt till sin placering av svanskotan och fortsätter övningen 

-          Stora händer Karolina. 

Karolina spretar mer aktivt med händerna och tittar på Karin när hon gör det. Karin nickar 

och ler sedan går hon vidare till nästa elev. 

-          Aktivt center Rasmus. 

Rasmus drar in magen och förlänger kroppen. Han skrattar till när han möter Karins blick. 

Karin ler och visar tummen upp. 

-          Passa knäna Amanda. 

Amanda gör som hon blivit tillsagd och böjer försiktigt på benet, sedan fortsätter hon med 

övningen.” 
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Det Karin gör i denna situation kan man koppla till vad Säljö kallar för språkets 

semiotiska funktion, då hennes språklig handledning i detta fall signalerar en specifik 

innebörd och mening. Dansgruppens förståelse av omvärlden, med att de delar samma 

begreppsliga diskurs i viss mån, gör att de troligtvis förstår vad ”stora händer” och ett 

”aktivt center” innebär, vilket kanske inte är fallet om någon utomstående från dansens 

diskurs skulle försöka förstå vad som menas. Detta går hand i hand med vad Säljö menar 

med hur lärande kan förstås - som tillägnandet av institutionellt skapade termer och 

begrepp. 

 

”Lektionen fortsätter sedan med olika dansövningar och under hela tiden visar Marie hur 

de ska göra och hon justerar även deras rörelser. Vid ett tillfälle visar hon på en elev hur 

man ska tänka för att göra rätt i övningen och då använder hon sig av en parallell där hon 

refererar till känslan av att använda ”kalasbyxor”. Eleven skrattar när Marie drar i hennes 

byxor för att demonstrera hur hon menar. Eleverna gör benövningen samtidigt som Marie 

instruerar kalasbyxe-tjejen om hur hon ska göra. Hela klassen är aktiva under övningen. 

Marie stänger sedan av musiken och börjar med förklarande röst prata med klassen 

- När jag var liten hette det kalasbyxor, ja eller strumpbyxor, och de hängde 

alltid, så mamma fick dra upp dem, då lyfte mamma alltid ner mig, skakade ner mig och 

det är den känslan man kan ha för att lyfta här, luft här, om man nästan tänker sig att era 

mammor, eller någon, lyfter er här i kalasbyxorna här. Akta så att du inte lyfter axlarna, 

det är kalasbyxorna, så att man blir lång i dem (Marie pekar på elevens ben).” 

 

I denna situation så gör Marie något som man kan koppla till vad Säljö kallar för språkets 

semiotiska funktion, då hennes språklig handledning i detta fall signalerar en specifik 

innebörd och mening när hon refererar till känslan av att ha kalasbyxor. Däremot delas 

kanske inte dansgruppen sina erfarenheter med kalasbyxor som Marie har. Därför fodras 

det, som Säljö menar, en slags mediering för att det privata ska bli tillgängligt för andra. I 

detta fall sker det genom att Marie berättar om hur kalasbyxornas egenskaper förhöll sig 

och med handling sedan visa på en elev, genom att dra i hennes byxor. 

 

Språkets retoriska funktion 

 



 23 

”Karin tittar på eleverna när de gör övningen. Hon ser inte särskilt nöjd ut med vad hon 

får se. Efter en liten stund stannar hon musiken och ber dem tänka efter. Hon ställer en 

fråga till eleverna: 

-          Vad tror ni att jag har att säga?” 

 

Det Karin gör i denna situation kan man koppla till det som Säljö kallar språkets 

retoriska funktion. Med detta begrepp menas att en fras kan ha olika retoriska innebörder 

beroende på vilken kommunikativ situation det handlar om. I just denna situationen när 

Karin frågar ”Vad tror ni att jag har att säga?” så förstår eleverna direkt att det är något 

som de måste förändra. De förstår på grund av undervisningssituationen att Karin 

troligtvis inte tänker börja prata om vädret, globalisering etc. utan att det handlar om vad 

de gör för fel i övningen och vad de behöver förändra. 

 

Övriga analyspunkter 

 

1. 

”Lektionen fortsätter med en ny övning och efter en liten stund har en av eleverna en fråga 

angående sitt översträckta knä. Karin ber eleverna lösa klasskamratens problem, att de 

själva ska tänka på vad de kan ge för tips till eleven med det i sammanhanget defekta 

knäet, och efter att de hade funderat en stund frågar Karin hur de kan undvika att 

översträcka knän i olika övningar. När eleverna har fått ge sina svar kompletterar Karin, 

efter att ha nickat uppmuntrande åt de svar eleverna angivit, elevernas svar och visar på 

eleven med det översträckta knäet hur hon ska göra.” 

 

2. 

 ”Under denna övning så avslutas de flesta rörelser med ett upphopp. Marie ser 

konfunderad ut när hon observerar klassen göra övningen och efter att hon har stängt av 

musiken så ställer Marie en fråga till klassen: 

-          Var kommer hoppet ifrån? 

-          Benen, svarar klassen 

-          På vilket sätt då, undrar Marie 

-          Pliéen, svarar en av tjejerna i klassen och visar Marie och klassen med några rörelser 

hur hon tänker 
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-          Pliéen, och? Svarar Marie 

Klassen vet inte riktigt vad Marie är ute efter och börjar småprata lite med varandra. 

Marie frågar dem igen: 

-          Och sen då från pliéen? 

-          Spänsten uppåt, svarar en av eleverna och hoppar till. 

-          Hur får man det då? Undrar Marie 

-          Man trycker ifrån…svarar några lite osäkert. 

-          Med vad, frågar Marie. 

-          Fötterna, svarar en gemensam stämma i klassen 

-          Bra! Utbrister Marie 

-          Alla de övningarna vi gjorde innan använder ni nu, tänk på foten, säger Marie och 

fortsätter sedan övningen.” 

 

I bägge situationerna ovan så får eleverna visa på de begrepp som de lärt sig tidigare. I 

första exemplet på Karins lektion, så får eleverna redovisa det som de lärt sig om hur man 

ska undvika knäskador och i det andra exemplet får eleverna visa att de är familjära med 

dansdiskursen då ska kunna begreppet ”plié”. Som tidigare nämnt så menar Säljö att 

lärande inom det socialkulturella perspektivet i stor utsträckning kan förstås som 

tillägnandet av institutionellt skapade termer och begrepp. 

 

 

”Lektionen fortsätter sedan med olika dansövningar och under hela tiden visar Marie hur 

de ska göra och hon justerar även deras rörelser. Vid ett tillfälle visar hon på en elev hur 

man ska tänka för att göra rätt i övningen och då använder hon sig av en parallell där hon 

refererar till känslan av att använda ”kalasbyxor”. Eleven skrattar när Marie drar i hennes 

byxor för att demonstrera hur hon menar. Eleverna gör benövningen samtidigt som Marie 

instruerar kalasbyxe-tjejen om hur hon ska göra. Hela klassen är aktiva under övningen. 

Marie stänger sedan av musiken och börjar med förklarande röst prata med klassen 

- När jag var liten hette det kalasbyxor, ja eller strumpbyxor, och de hängde 

alltid, så mamma fick dra upp dem, då lyfte mamma alltid ner mig, skakade ner mig och 

det är den känslan man kan ha för att lyfta här, luft här, om man nästan tänker sig att era 

mammor, eller någon, lyfter er här i kalasbyxorna här. Akta så att du inte lyfter axlarna, 

det är kalasbyxorna, så att man blir lång i dem (Marie pekar på elevens ben).” 
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Detta är ett exempel på det som Säljö skriver om att man inte ska se kommunikation och 

praktisk verksamhet som två skilda dimensioner, att ordet inte står emot handen, utan 

tvärtom utgör varandras förutsättningar. I detta fall så använder Marie både Händer och 

ord för att kommunicera det hon vill få fram till eleverna. 

 

6.2 Svenska 

 

Språkets utpekande funktion 

 

”Martina ler när han ger henne beröm. Han fortsätter sedan och återkopplar till 

faktakunskaperna som hon tagit upp. Han tycker att hon har svarat bra på 

klasskamraternas frågor. Martina sitter tyst och lyssnar på vad han har att säga. Magnus 

berättar lite om sig själv och sina egna erfarenheter kring att redovisa och tala inför folk. 

Magnus berättar om att man skulle kunna tänka sig att alla åhörare sitter nakna, så att man 

blir mindre nervös. När han gör detta sitter Marina och lyssnar.” 

 

Här ser vi ett exempel på det som Säljö kallar språkets utpekande funktion där språket 

kan även användas till att referera till andra språkliga företeelser, även om de inte är 

fysiskt närvarande. Detta intellektuella redskap som språkliga innovationer är, kan enligt 

Säljö vara en teknik för mediering. 

 

Språkets semiotiska funktion 

 

”När Anna avslutar sin redovisning applåderar klasskamraterna och hon ler lite generat 

mot dem innan hon undrar om det är någon som hade någon fråga att ställa. Hon ser sig 

lite hastigt om i klassrummet och möter klasskamraternas blickar. En av eleverna harklar 

sig och undrar om ett årtal, en annan elev undrar om en speciell ort. Magnus ställer sig till 

slut upp, lägger ifrån sig pennan och frågar klassen: 

-          Inga fler frågor? 

Sedan håller Magnus en längre monolog: 

-          Då kanske jag kan komplettera lite grann medan ni gör era sista anteckningar, 

Hjalmar Söderberg tycker jag att ni ska lägga märke till (det blir en paus, eleverna pratar i 

mun på varandra och lyssnar inte särskilt noga på vad Magnus säger. Magnus fortsätter sin 
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monolog) Han är en ständigt aktuell författare. Man har rest en staty över honom, i 

Tegnérlunden i Stockholm. En insamling för statyn, jag är inte helt säker på att den står 

där, det kan vara i Humlegården också. Men det är viktigt det här med att han är ständigt 

aktuell. Det kan man se på andra ställen också.  (Eleverna i klassen satt nu och pysslade 

med annat och några elever surfade på sina mobiltelefoner medan vissa bläddrade i sina 

papper.)…”  

 

Vad som sker i denna situation är att Magnus försöker lära klassen något om Hjalmar 

Söderberg. En aspekt av det som Säljö kallar språkets semiotiska funktion är att det måste 

till en slags mediering för att det privata, ens erfarenhet, kunskap osv. ska bli tillgängligt 

för andra. Där man i tidigare undersökningen av dans visade (med t.ex. kalasbyxor) med 

händerna och förklaringar kring dess funktioner, så använder sig Magnus av att berätta, 

utan att kanske ha tillgång till några andra medierande verktyg. 

 

Språkets retoriska funktion 

 

”Klassrummet töms nu på elever och bara de två som redovisat, Max och Ester, stannar 

kvar och får språklig handledning på redovisningarna de höll under lektionen. Språklig 

handledningen ser ut som den gjorde efter den första lektionen, då Magnus, i Max fall 

återkopplar till hans fakta i redoviningen. Magnus inleder med att fråga Max: 

- Finns det något som kunnat göras bättre? 

- Ja, svarar Max och tittar ner i bänken. 

- Som vadå till exempel? Frågar Magnus. 

- Vet inte riktigt, kanske lite kort, svarar Max 

- Du kunde ha gjort det lite längre, ta med lite fler verk. Hur blir det då med 

längden? säger Magnus. 

- Det blir längre, säger Max 

- Ja, man ska försöka hålla sig till runt de tio minuterna, säger Magnus” 

 

I denna situation finner vi en tillstymmelse till något som Säljö kallar för språkets retoriska 

funktion, alltså en fras som kan ha olika retoriska innebörder beroende på vilken 

kommunikativ situation det handlar om. Magnus frågar Max om det fanns något som hade 

kunnat göras bättre och eftersom Max var relativt missnöjd med sitt anförande, så var det 
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uppenbart att det var det. Hade Magnus istället ställt samma fråga mitt i publiken på 

Örjans Vall, så hade han med alla sannolikhet fått andra svar – allt beroende på vilken 

kommunikativ situation det handlar om. 

 

Övriga analyspunkter 

 

1. 

”Efter Esters framförande applåderar i vanlig ordning klasskamraterna, även om inte 

Magnus följer deras exempel. Istället tittar han upp ur sina anteckningar och säger: 

-     Tack så mycket Ester! Jag har redan berömt Ester för att hon var så modig som tog  

provskriken som sa att hon kunde ta denna onsdag. Nu har ni fått ett bra exempel på hur 

det kan gå till på det nationella provet. Det var lite långt, men det tar jag med dig sen.” 

 

2. 

”Sedan delar han ut material inför nationella och avslutar sedan lektionen med att säga: 

-          Nu har jag inte mer att säga. Bara till Max och Ester som redovisat, men det har ni 

andra inte med att göra.” 

 

3. 

”Anna har nu fått sin språklig handledning och Martina kommer marscherande fram till 

Magnus för att få sin bedömning och språklig handledning. Magnus börjar med att fråga 

om hon har hört föregående samtal, det mellan honom och Anna. 

-          Nej, svarar Martina och skakar på huvudet. 

-          Bra! utbrister Magnus med glädje.” 

 

Det intressanta i dessa utdragen är att språklig handledningen, som i dansundervisningen 

i vår undersökning gavs inför hela klassen, på dessa svensklektioner ges efter själva 

lektionen och utan att klasskamraternas deltagande. Säljö menar att inom Vygotskys 

utvecklingszon, så är själva utvecklingszonen avståndet mellan vad en individ kan 

prestera ensam utan stöd, och vad den kan prestera under en vuxens ledning eller i 

samarbete med mer kapabla kamrater. Denna Utvecklingszon kan kanske sägas gå 

förlorad i denna typ av handledning, då eleverna under dessa lektioner får prestera utan 

stöd, för att sedan få handledning efter själva undervisningssituationen. Dock får man ha 
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i åtanke att dessa lektioner till viss del var av examinerande karaktär. Dock behöver det 

kanske inte förklara språklig handledningen som ges efter lektionen, då 

dansundervisningen i sig är examinerande den med för varje lektion. Dock menar Säljö 

att villkoren för samspel är olika när man kommer till en klassrumsituation, vilket vi även 

kan bekräfta här. 

 

7. Diskussion 

Resultatet av vår undersökning visar att de medierande redskapen, de språkliga verktygen, 

är mer utvecklade inom det praktiska ämnet dans, jämfört med det teoretiska ämnet svenska. 

I vår undersökning visas det tydligt hur danslärarna använder sig av språkets olika 

funktioner som Säljö skriver om. Framför allt använder danslärarna sig av metaforer och 

liknelser för att mediera kunskapen, då de bland annat talar om både ”åka hiss” och ”ha en 

badboll på magen”. På svensklektionerna i undersökningen återfinns ett exempel på språklig 

handledning i metaforer, då läraren talar om att man ska visualisera sig åhörarna nakna för 

att bli mindre nervös. Dock återkommer inte fler metaforer under svensklektionerna än den. 

 

Den språkliga handledningen i dans, jämfört med svenska visar sig i denna undersökning 

vara mer av den upprepande metaforiska modellen. Medan svenskläraren ger språklig 

handledning i form av vad de kan göra bättre till nästa gång så återfinns den språkliga 

handledningen i dans i nuet och efter att de fått handledning så får eleverna testa igen, tills 

de kan det. Detta är en av aspekterna som uppenbart är mycket lättare att genomföra i ett 

ämne som dans, än i svenska, där detta upprepningstillfälle kanske sällan hinns med, eller 

kanske inte ens fungerar i ett klassrum där 25 elever gör 25 olika arbeten och samtligas 

arbeten ska hinnas med att handledas under en och samma lektion. 

 

Vad som genomsyrar de stora skillnaderna i språklig handledningen som ges i de olika 

ämnena, enligt vår undersökning, är att den i dans ges både under processen och efter 

processen, eller avslutat moment, medan språklig handledningen som gavs i svenska 

ständigt var efter lektionen, och inte i anslutning till vad eleven precis gjort. En stor skillnad 

är också att språklig handledningen i dans ges när samtliga klasskamrater kan höra och ta 

del av den, medan det i svenska ska hållas enskilt med eleven, så att klasskamraterna inte 

ska kunna höra. 
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Det som Säljö menar att kunskapsträning fungerar i ett sociokulturellt perspektiv – att 

eleverna först exponeras för resonemang, testa på, lär sig genomskåda med handledning och 

sedan blir förtrogna, får vi se prov på i vår undersökning när danslärarna låter eleverna 

dansa, sedan får handledning, sedan får pröva igen tills de blir säkra på dansen. Under 

svensklektionerna som vi undersökte så fanns kanske inte denna möjlighet till att träna och 

göra om och få handledning under processen, däremot kan det anses märkligt att den 

handledning som skulle kunna ges till eleven som hållit föredrag uteblir, då läraren anser att 

den språklig handledningen är mellan den enskilde eleven och läraren, medan 

klasskamraterna som lyssnat på föredraget också skulle kunna få behållning av den språklig 

handledning som den enskilde eleven får, då samtliga elever ska hålla föredrag och den 

kunskapen som läraren besitter om att hålla föredrag, bör kanske då inte vara hemlig? 

 

Lindberg, Lindström (2009) skriver att ett alternativ till lärarbedömning är kamratrespons, 

att man låter klasskamraterna ge språklig handledning till varandra och låta dem träna sig i 

att ge konstruktiv kritik. Detta hade kunnat vara ett alternativ i svenskklasserna direkt efter 

föredragen. I Dansklasserna så ges det ingen direkt kamratrespons i den meningen, men 

eleverna får hjälpa en tjej som har problem med sitt knä, vilket är en slags respons, och de 

får även reflektera och analysera tillsammans i grupper. 

 

Myndigheten för skolutveckling (2007) menar även dem att ett bland många sätt att arbeta för 

att öka måluppfyllelsen i skolan brukar kallas flerstämmighet och dialogiska sammanhang. 

Detta innebär att eleverna samtalar med varandra och engagerar sig i varandras arbete, på ett 

sätt som bidrar till uppbyggnad av gemensam kunskap. Då eleverna interagerar, menar man 

att det skapas möjlighet till omprövning och eftertanke. Man menar också att mål som handlar 

om att ge och ta kritik, reflektera i grupp och uttrycka tankar och känslor om texter blir 

levande genom samhandling och förutsätter kollektivet. 

I Myndigheten för skolutveckling (2007) så skriver den norska forskaren Olga Dysthe att 

kärnan i det flerstämmiga klassrummet är att eleverna lyssnar till varandra – genom att 

använda sig av det som klasskamraterna säger till att komma vidare i sitt eget tänkande. 

Eleverna kan referera, komma med andra åsikter eller utveckla dessa. Även Granström (2003) 

skriver att det kollektiva samtalet borde vara en del av skolans arbete, ty där sker en träning i 

att lyssna till andra och övning i att själv formulera olika tankar och föreställningar. Med 



 30 

andra ord, så förespråkas det ett kollektivt samspel mellan dels lärare och elev, men även 

mellan eleverna. 

 

Säljö skriver också att för att en elev ska kunna lära sig på mest optimala sättet, krävs av 

den mer kompetente att den i sin mediering inte kan vara för abstrakt eller avancerad. På 

danslektionerna verkade eleverna vara förtrogna med den begreppsdiskurs som lärarna 

använde. Begrepp som ”stora händer” och ”plié” upprepades flera gånger under lektionerna 

och eleverna lydde uppmaningarna och visade på så sätt att de förstod vad läraren menade 

med begreppen. På svensklektionerna så använde läraren några begrepp inom den 

litteraturvetenskapliga diskursen, eller om man så vill svenskämnets diskurs, då han 

använde ord som ”narrativ”, höggradig” och ”audiotorium”. Den stora skillnaden här var 

dock att eleven som fick motta dessa begrepp inte riktigt verkade förstå vad läraren menade. 

Språket, det medierande verktyget som läraren försökte förmedla kunskap med var här 

troligtvis för abstrakt för att eleverna ska kunna förstå. Säljö skriver att man måste behärska 

en sociokulturell praktiks definitioner för att förstå dem (i detta fall begreppsvärlden i dans 

respektive svenska/litteraturvetenskap). Med andra ord måste man som lärare då även tänka 

på hur kunskapsnivån är hos de som vi medierar kunskapen till – annars går den förlorad. 

 

I ett moment på en av danslektionerna så framhåller dansläraren en känsla av att bli dragen i 

kalasbyxorna. Detta skulle då kunna vara riskfyllt då många elever kanske aldrig har haft ett 

par kalasbyxor på dig, eller ens är medvetna om vad det är för något. Däremot förenklas det 

då i ett praktiskt ämne som dans att läraren faktiskt kan visa med händerna på en elev som 

hon drar i byxorna på. Detta vore troligtvis inte lika enkelt i en klassrumssituation att t.ex. 

förklara med händerna hur ett stilgrepp inom litteraturen ser ut. Och Roger Säljö menar 

även han, som tidigare nämnt att ord och hand bör förenas och inte ses som motsatser. Dock 

får man ha i åtanke att det underlättar att förena dessa i ett praktiskt ämne. 

 

Pernilla Wirström Nilsson skriver om vad som utmärker en framgångsrik lärare och därmed 

också en bra grund för eleverna att kunna lära sig på, och menar där att just återkoppling 

och språklig handledning på deras prestationer är viktigt, men även att få eleverna att känna 

sig sedda och uppskattade. Under svensklektionerna så håller eleverna anföranden, och 

direkt efter de är klara, så får de som tidigare sagt ingen språklig handledning, oftast fick de 

heller inte några fler ord än ”tack” från lärarens sida innan lektionen gick vidare. Vid ett 

tillfälle så inledde, direkt efter att elevens anförande var klart, läraren att komplettera det 
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som eleven, i lärarens tycke, hade missat att ta med i anförandet. Detta skulle kunna ses som 

ett exempel på att eleven i fråga troligtvis inte kände sig särskilt uppskattad efter ett nervöst 

anförande. (Wirström Nilsson 2010) 

 

8. Avslutning 

Denna undersökning har visat att de språkliga verktygen som lärare medierar med är mer 

utvecklade inom ett praktiskt ämne som dans. Dock ska det sägas att vår undersökning bara 

visar en del av ett väldigt stort ämne, och slutsatserna kan därmed vara av skiftande validitet. 

Exakt vad som gör att det, enligt denna undersökningen, är lättare i dans jämfört med svenska 

finns det med all säkerhet många förklaringar till, men det var inte syftet med denna uppsats 

att utreda. Dock är det uppenbart i denna uppsats att den språkliga handledning ges på olika 

sätt beroende på vilket ämne det, praktiskt eller teoretiskt. Just att språket används mer 

metaforiskt och mer kopplande till vår egen kropp inom dansen gör det lättare att ta åt sig av 

som elev. Inom dans så upprepas dessutom momenten oftare och troligtvis används samma 

metaforer om igen, vilket gör att detta upprepningsmoment troligtvis är mer möjligt att 

genomföra inom dans än i svenska, då vissa moment bara ska bockas av inom svenska, innan 

man går vidare. 

 

En annan stor skillnad mellan ämnena är också att eleverna är aktiva samtidigt under hela 

lektionen. Samtliga elever dansar, medan det i ett teoretiskt ämne som svenska kanske oftast 

riktas uppmärksamhet mot en eller några elever åt gången. 

 

Man kan ju sedan ställa sig frågan om man hade kunnat ändra på något i de svensklektioner 

som vi undersökte, för att man som lärare ska kunna förmedla kunskapen man besitter till 

eleverna med språket som hjälp. Som vi varit inne på tidigare så är kamratresponsen ett 

alternativ som man skulle kunna tillämpa, och framförallt skulle samtliga elever efter ett 

anförande få höra vad som var positivt och vad som var negativt och vad man ska tänka på 

tills nästa gång. Även eleverna själva skulle kunna ge respons åt den som hållit ett anförande, 

för att träna sig i att ge konstruktiv kritik, samtidigt som de lär sig av alla andras åsikter och 

synpunkter. Ett uppslag för en annan uppsats skulle ju då kunna vara frågan om varför 

språklig handledning, då det i ett praktiskt ämne som dans ges inför klasskamraterna, i 

teoretiskt ämne oftast ska hållas hemligt mellan den enskilde individen och läraren, då det 
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framkommer tydligt att elever lär sig bäst genom att lära sig av varandra och utbyta 

synpunkter och ta del av andras arbeten? 

 

Då skolan går mot en mer formativ bedömning där samspelet mellan elever i allmänhet och 

lärare-elev i synnerhet blir alltmer viktigt så har det varit intressant att se hur det skiljer sig 

mellan ett praktiskt ämne som dans och ett teoretiskt som svenska. Som blivande svensklärare 

så vill vi såklart optimera elevernas inlärning och underlätta för dem, så att de ska kunna ta 

del av den kunskap vi ska mediera. Då har vi sett från vår undersökning att det gäller att bland 

annat ha ett nära samspel med eleverna och ständigt uppdatera oss om deras kunskaper så att 

man kan mediera kunskap utan att vara för abstrakt eller avancerad, och att man hela tiden 

hjälper eleverna i lärandeprocessen i den mån som det är möjligt. Och med resultatet av vår 

undersökning i åtanke så kommer vi jobba än hårdare att anta utmaningen om att arbeta 

formativt och använda språket så att eleverna i största möjliga mån får ta del av den 

kunskapen vi förmedlar, även i ett uppenbart svårare ämne som svenska. 
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10. Bilagor 

Danslektion 1, med dansläraren Karin och årskurs 3 elever: 

 

Lektionen började med ett klassråd. Karin gick då igenom vad som skulle hända framöver. 

Klassen bestod denna lektion av tretton tjejer och två killar. Det var ytterligare två gamla 

elever med på lektionen som gått på skolan tidigare, dessa satt på läktaren och kollade på 

lektionen. Karin började med att prata om en uppvisning som klassen kanske skulle ha 

senare i höst och uppmuntrade dem genom att säga: 

-           Det är ju vi som har något att visa upp, klart vi ska vara med! 

Eleverna såg märkbart stolta ut och sträckte på sig. Sedan pratade Karin om en utflykt 

som klassen skulle göra till Balettakademin i Göteborg. Hon berättade för eleverna om 

möjligheten till att studera vidare inom dansämnet. Efter detta pratade hon om 

projektarbetet och eleverna lyssnade uppmärksamt på informationen de fick. 

Innan danslektionen började satte sig en av killarna i klassen vid sidan av och sade att han 

inte skulle vara med på danslektionen. Karin gick fram till honom med bestämda steg och 

bekymrad min och frågade varför han inte skulle delta. Killen såg obekväm ut och 

berättade att han fortfarande hade ont i sin fot. Dessutom, påpekade han, hade han inga 

danskläder med sig.  Under tiden ställde sig eleverna upp i danssalen. Karin lämnade 

killen med ett kort nick och ett tomt ansiktsuttryck och fokuserade istället på de elever 

som hade tänkt delta i undervisningen. 

Musiken gick igång och detta gjorde att eleverna började prata mer med varandra. Karin 

gick här på toaletten. När hon kom tillbaka började hon lektionen på riktigt med en 

uppvärmning. Hon gav instruktioner om hur övningen skulle göras. Klassen lyssnade 

uppmärksamt på hennes genomgång och var nu till synes ivriga med att sätta igång med 

övningen. Under övningen var Karin själv delaktig och eleverna lyssnade när hon hade 

något att säga. Hon pratade nästan oavbrutet medan eleverna gjorde övningen och hon gav 

många målande exempelbeskrivningar om hur de skulle nå sina mål, hur de kan förlänga 

sina kroppar, bli mjukare i rörelserna osv: 

-          Känn det som en bred galge som sträcker ut sig över bröstet. 

-          Sittben upp mot taket. 

-          Händerna stannar kvar upp mot taket. 

-          Hitta en likadan känsla på framsidan som på baksidan. 



 36 

-          Tänk dig att du har som en badboll framför magen, det gör inget att axlarna åker upp, 

tänk badbollskänslan fortfarande. Sträck upp och andas in. 

När Karin beskrev för eleverna hur de skulle tänka skedde inga större reaktioner. Eleverna 

verkade lyssna samtidigt som de var upptagna med att göra övningen. Karin bytte låt och 

de gjorde övningen tillsammans från början igen. Karin var hela tiden aktiv i övningen 

och eleverna härmade hennes rörelser. Under övningen gav Karin kollektiv språklig 

handledning genom att berätta hur de kunde göra för att förbättra sina rörelser. Elevernas 

reaktioner på den kollektiva språklig handledningen syntes inte nämnvärt med övningen, 

då de var upptagna med att göra övningen på rätt sätt. Karin upprepade mycket av det hon 

sa och hon gav ständigt nya instruktioner och tips på hur eleverna skulle tänka för att 

maximera sina rörelser. Efter en stund ställde sig Karin bakom eleverna och observerade 

dem i övningen de gjorde. Sedan gick hon runt och gav eleverna språklig handledning och 

justerade deras kroppar så att de inte skulle skada sig. Hon gav språklig handledning så att 

alla hörde: 

-          Tänk på svanskotan Anna. 

Anna rättade snabbt till sin placering av svanskotan och fortsätte övningen 

-          Stora händer Karolina. 

Karolina spretade mer aktivt med händerna och tittade på Karin när hon gjorde det. Karin 

nickade och log sedan gick hon vidare till nästa elev. 

-          Aktivt center Rasmus. 

Rasmus drog in magen och förlängde kroppen. Han skrattade till när han mötte Karins 

blick. Karin log och visade tummen upp. 

-          Passa knäna Amanda. 

Amanda gjorde som hon blev tillsagd och böjde försiktigt på benet, sedan fortsatte hon 

med övningen. 

-          Sträck benen och låren Frida. 

Frida gjorde som hon blir tillsagd och sträckte på sina ben. Läraren tittade nöjt på henne 

och gick vidare till ytterligare en elev. 

Karin gick fram till en tjej och hjälpte henne aktivt genom att hon tog i henne och visade 

hur hon skull göra. Eleven reagerade inte på att läraren tog i henne mer än att hon var 

fokuserad på att fortsätta övningen. Sedan gick Karin runt igen och efter en liten stund 

stannade hon upp och avbröt lektionen. 

Hon visade nu på en av eleverna hur de andra skulle göra och de övriga i klassen tittade på 

eleven som Karin visade på. Eleven som Karin valde att visa övningen på såg stolt ut över 
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att ha blivit utvald att få visa de andra i klassen hur övningen skulle gå till. Eleven sträckte 

på sig och koncentrerade sig i varje rörelse. Klasskamraterna tittade på sin klasskamrat  

och tog sedan efter hennes rörelser och gjorde övningen tillsammans med henne. Efter 

detta var den långa uppvärmningen klar. 

Karin gick igenom nästa övning och förklarade för alla hur den skulle gå till. Det gjorde 

hon genom att tala om för eleverna hur de skulle göra, men även genom att själv visa hur 

övningen skulle gå till och genom att demonstrera på en av eleverna i klassen. När detta 

skedde lyssnade klasskamraterna uppmärksamt. Nästa övning började, Karin 

demonstrerade och eleverna härmade. Sedan gick hon runt och log och nickade när 

eleverna gjorde rätt. Hon justerade även deras rörelser. När Karin tog i eleverna reagerade 

de inte nämnvärt utan fortsatte bara med att koncentrera sig på övningen. Karin rörde sig 

över hela rummet och mötte allas blickar när hon passerade dem.  Hon pratade hela tiden 

med eleverna, en slags förklarande och instruerande monolog med uppmuntrande ord 

insprängd i denna monolog: 

-          Lång nacke Clara. 

Clara sträckte på sin nacke och fortsatte aktivt övningen. 

-          Sträck på armarna. 

Läraren uppmanade samtliga i klassen att sträcka på armarna och eleverna gjorde som de 

blev tillsagda. 

Sedan frågade Karin om hon varit otydlig i sina instruktioner eftersom hon upplevde att 

klassen inte riktigt försod övningen. Eleverna tittade frågande på varandra, men ingen sa 

något.  Hon visade därför övningen igen, innan hon sedan visade på en av eleverna och 

efter detta frågade hon eleverna igen om de efter denna repetition förstått övningen. Ja, 

svarade eleverna. 

Övningen fortsatte sedan och Karin fortsatte ge positiv språklig handledning i form av 

berömmande ord. Eleverna såg nöjda ut och sträckte på sig, utan att avvika från blicken de 

hade på sig själva i spegeln. De var hela tiden fokuserade i övningen. Karin bad eleverna 

efter en stund att byta rader. (Detta för att alla skulle ha chans att stå framför spegeln, men 

även för att variera positionerna) 

Karin avbröt sedan övningen och frågade eleverna varför de gjorde som de gjorde i 

övningen. Eleverna tittade lite frågande på varandra, en av eleverna skrattade till lite 

nervöst och en annan ryckte frågande på axlarna. Karin lät då eleverna diskutera vad de 

trodde två och två. Under tiden eleverna stod och diskuterade, gick hon runt och lyssnade 

på vad de hade att säga. Eleverna verkade lite besvärade av att hon lyssnade när de 
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diskuterade. Det blev lite tyst och ett par av eleverna fnittrade till när Karin lämnade deras 

tvåmannadiskussionsgrupp. Eleverna fick nu reflektera över varför de gjorde som de 

gjorde i övningen. Sedan fick alla grupper berätta vad de kommit fram till och läraren gav 

språklig handledning på deras svar. Eleverna redovisar vad de kommit fram till men sökte 

samtidigt bekräftelse hos Karin att deras resonemang var rätt. Efter att eleverna har fått 

säga vad de kommit fram till satte sedan Karin andra ord på elevernas tankar. Karin gav 

uppmuntrande nickar när eleverna pratade, men kompletterade sedan deras tankar. 

Eleverna lyssnade då uppmärksamt. Sedan frågade Karin: 

-          Får vi några kloka funderingar, klocka svar, det kanske finns många olika svar? 

Hmmm, Har vi något här? 

Karin pekade på en av eleverna som svarade: 

-          Hmm, det gäller att vara stark. (Eleven mumlar och det är svårt att höra vad han säger 

därefter) 

-          Okej, att vara stark, svarar Karin. 

Karin bekräftade vad han just sagt. Det blev en stunds tystnad. Någon hostade. En annan 

skrattade till. 

-          Ni verkar ha ett svar, säger Karin och går vidare till nästa grupp. 

-          Vi tänkte på att man ska hålla båda höfterna upp, samtidigt som man böjer armarna, 

svarade eleven något försiktigt. 

-          Ahha, Okej, svarade Karin. 

Karin nickade och gjorde en rörelse med armarna för att demonstrera hur eleverna 

menade. 

-          Man får inte svanka, svarar en annan elev. 

Karin nickade och svarade: 

-          Just det, åka hiss-idén (läraren illustrerar hur hon menar med några snabba rörelser) 

Stabil i kroppen och behålla den positionen när man justerar den i rummet. Okej. Vad hade 

ni för tankar? Karin pekade uppmuntrande på en annan grupp elever. 

-          Att tänka på sitt center. 

-          Okej, center, svarade Karin Hmmm. Något annat som dyker upp? 

En av eleverna räcker försiktigt upp handen. 

-       Ja Emma? 

-          Förlänga, svarade en av eleverna lite osäkert. 

-          Ja, förlänga, men på vilket sätt? svarade Karin uppmuntrande. 
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-          Det är bara att bestämma sig för att göra det. Sätta upp ett mentalt mål och slutar tänka 

och bara göra istället, svarade föregående ivrigt. 

-          Ja, mentalt mål, någon annan? Hur ska man förlänga? Karin flyttade blicken till en 

annan grupp. 

-          Ja, vi tänkte att man inte ska svanka, att man ska vara rak. 

-          Bra!, utbrast Karin glatt och fortsatte: 

-          stabilitet i bålen och bredda mellan nyckelbenen. Tänka att galgen fungerar i båda 

lägen. Ni märker att det finns en massa kopplingar och att det gäller att sätta fokus på det. 

Den här då som jag tänker, jag ser en massa baksida och skuldror. Jag ser detta hända, 

men jag vill att händerna åker hiss diagonalt uppåt. Är ni med mig? 

-          Mmmm, nickade klassen instämmande. 

-          Så att den är mer besläktad med en sådan ryggtavla (Karin visade samtidigt hur hon 

menade) 

-          Sträck upp era armar (alla elever gjorde då detta) och dra ner.  Håll rygg och mage 

platt. Känner ni vad som händer med armbågarna? Håll som en platt krabba och försök nu 

att andas. 

När alla elevgrupper fått svara sammanfattade hon vad de sagt och lektionen fortsatte med 

att hon visade övningen igen och hur den kunde förbättras genom de svar eleverna kom 

fram till. Sedan lät hon eleverna göra övningen en gång till och bad dem tänka efter på hur 

de skulle kunna göra för att utveckla övningen. Karin gick nu runt och justerade 

eventuella ”fel” och hon gav språklig handledning till alla i klassen, dels genom positiva 

ord, men även vad de skulle tänka på. 

Sedan följde en ny övning och det blev en snabb genomgång, eleverna gjorde övningen 

samtidigt som hon visar den. Under tiden som eleverna gjorde övningen gick Karin runt 

och justerade hela tiden. Eleverna reagerade inte då heller när läraren gjorde det, de 

fortsatte bara med övningen. Sedan ställde Karin sig och tittade på eleverna när de gjorde 

övningen. Hon såg inte särskilt nöjd ut med vad hon fick se. Efter en lite stund stannade 

hon musiken och bad dem tänka efter. Hon ställde en fråga till eleverna. 

-          Vad tror ni att jag har att säga? 

Eleverna svarade på vad de tror att de behövde förändra och Karin sammanfattade vad 

eleverna sagt och berättade sedan för dem vad de borde tänka på och förändra. Hon gav 

några olika liknelser och lät eleverna tänka till. Sedan visade hon en övning så som hon 

ville ha den och lät eleverna testa själva. Samtidigt ställde hon frågor och lät eleverna 

svara. Karin bytte sedan rader igen, så eleverna fick lite rotation och lika mycket tid längst 
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framme vid spegeln. Eleverna upprepade övningen och Karin ställde sig tyst och iakttog. 

Efter en liten stund ropade hon att eleverna gjorde övningen mycket bra, att övning nu var 

mycket bättre. Eleverna såg nöjda och glada ut. Karin gick nu runt och justerade eleverna 

och var själv aktiv i övningen. Efter en liten stund introducerade hon sedan en ny övning. 

Det gick snabbt mellan övningarna och eleverna hann inte med några pauser. Några elever 

såg trötta ut, andra verkar inte vara lika berörda över det höga tempot på lektionen. 

Lektionen fortsatte med en ny övning och efter en liten stund hade en av eleverna en fråga 

angående sitt översträckta knä. Läraren bad eleverna lösa klasskamratens problem, att de 

själva skulle tänka på vad de kunde ge för tips till eleven med det i sammanhanget defekta 

knäet, och efter att de hade funderat en stund frågade Karin hur de kunde undvika att 

översträcka knän i olika övningar. När eleverna hade fått ge sina svar kompletterade 

Karin, efter att ha nickat uppmuntrande åt de svar eleverna angivit, elevernas svar och 

visade på eleven med det översträckta knäet hur hon skulle göra. Eleven med det 

översträckta knäet skrattade lite när läraren visade hur hon ska göra. Eleven sa att det 

kittlades när läraren tog i benet. 

Lektionen närmade sig sitt slut och den avslutades med stretchövningar. Även nu bad 

läraren eleverna att tänka på vad de sträckte ut och varför de gjorde det. Eleverna 

småpratade lite med varandra om hur de gjorde när de stretchade. När övningen var klar 

satte de sig i en ring på golvet och läraren bad eleverna reflektera över vad de gjort under 

lektionen. Hon ställde sedan frågan: 

-          Vad tar ni med er från dagens lektion? 

Eleverna tänkte till en stund, sedan fick var och en berätta vad de tyckt varit bäst under 

lektionen. När alla fått svara avslutades lektionen och eleverna fortsatte att stretcha inför 

nästa danspass som började tio minuter senare.   

 

Danslektion med dansläraren Marie och årskurs 3 elever. 

 

Lektionen började med en uppvärmningsdans som läraren ledde. Eleverna var spralligt 

glada och härmade stegen som Marie visade eftersom de inte riktigt kom ihåg hur dansen 

gick. Under hela uppvärmningen var stämningen god och eleverna skrattade mycket.  

Efter uppvärmningen fortsatte de med en övning för att värma upp fötterna och under 

tiden gick Marie runt och justerade eleverna så att de inte skulle göra fel, eller rätta till de 

fel i övningen som de gjorde. Eleverna reagerade inte märkbart av att Marie tog i dem. 

Marie rörde sig hela tiden aktivt runt omkring i rummet under hela övningen. Hon 
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stannade ibland till hos en elev och gjorde övningen med denna för att visa hur den skulle 

göras rätt. Även detta reagerade eleverna inte märkbart på utan fortsatte med övningen 

under tiden som de inte vek av med blicken från spegeln som de dansade inför. Samtidigt 

som Marie justerade elevernas rörelser ledde hon övningen också genom att ge 

instruktioner om kommande moment. Hon var även själv väldigt aktiv hela tiden och 

gjorde samma övningar som eleverna gjorde. 

Efter detta kom det en ny övning som Marie visade. Hon gick igenom den genom att visa 

för eleverna hur den skulle gå till. Även nu gick hon runt och justerade elevernas kroppar. 

Och eleverna gjorde som de blir tillsagda, rättade sig efter den språklig handledning Marie 

gav. 

Efter en liten stund stannade Marie musiken eftersom eleverna inte riktigt förstått hur 

övningen skulle gå till. Hon frågade då om alla hade förstått övningen. Eleverna fnissade 

lite och skakade på sina huvuden. Marie gick därefter igenom de moment som de inte 

kunde igen. Hon visade på de fel som är lätta att göra i övningen så att alla såg. Eleverna 

tittade uppmärksamt på hur hon gjorde och härmade henne samtidigt. Marie lät sedan 

eleverna göra övningen medan hon tittade på och nickade och log mot eleverna under 

tiden. Marie utbrast ”bra!” och avslutade därmed övningen när hon till slut stängde av 

musiken. 

Lektionen fortsatte sedan med olika dansövningar och under hela tiden visade Marie hur 

de skulle göra och hon justerade även deras rörelser. Vid ett tillfälle visade hon på en elev 

hur man ska tänka för att göra rätt i övningen och då använde hon sig av en parallell där 

hon refererade till känslan av att använda ”kalasbyxor”. Eleven skrattade när Marie drog i 

hennes byxor för att demonstrera hur hon menade. Eleverna gjorde benövningen samtidigt 

som Marie instruerade kalasbyxe-tjejen om hur hon ska göra. Hela klassen var aktiva 

under övningen. Marie stängde sedan av musiken och börjar med förklarande röst prata 

med klassen. 

-          När jag var liten hette det kalasbyxor, ja eller strumpbyxor, och de hängde alltid, så 

mamma fick dra upp dem, då lyfte mamma alltid ner mig, skakade ner mig och det är den 

känslan man kan ha för att lyfta här, luft här, om man nästan tänker sig att era mammor, 

eller någon, lyfter er här i kalasbyxorna här. Akta så att du inte lyfter axlarna, det är 

kalasbyxorna, så att man blir lång i dem (Marie pekade på elevens ben). 

De andra i klassen skrattade med henne och samtliga blickar i klassen var riktade 

uppmärksamt mot Marie när hon förklarade. Under övningen som följde delade Marie upp 

klassen i två olika grupper. Detta för att eleverna skulle får större plats att utföra övningen 
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på, men det gav även de elever som stod vid sidan om och tittade på möjligheten att gå 

igenom övningen mentalt innan de själva skulle göra den. Lektionen avslutades med en 

övning som alla var med och gjorde. Under denna övning så avslutades de flesta rörelser 

med ett upphopp. Marie såg konfunderad ut när hon observerade klassen göra övningen 

och efter att hon hade stängt av musiken så ställde Marie en fråga till klassen: 

-          Var kommer hoppet ifrån? 

-          Benen, svarar klassen 

-          På vilket sätt då, undrade Marie 

-          Pliéen, svarade en av tjejerna i klassen och visade Marie och klassen med några 

rörelser hur hon tänkte 

-          Pliéen, och? Svarade Marie 

Klassen visste inte riktigt vad Marie var ute efter och börjar småprata lite med varandra. 

Marie frågade dem igen: 

-          Och sen då från pliéen? 

-          Spänsten uppåt, svarade en av eleverna och hoppade till. 

-          Hur får man det då? Undrade Marie 

-          Man trycker ifrån…svarade några lite osäkert. 

-          Med vad, frågade Marie. 

-          Fötterna, svarade en gemensam stämma i klassen 

-          Bra! Utbrast Marie och såg glad ut. 

-          Alla de övningarna vi gjorde innan använder ni nu, tänk på foten, sade Marie och 

fortsatte sedan övningen. 

Under hela lektionen gick Marie runt och justerade elevernas kroppar. Det var en lättsam 

stämning under passet och hon peppade eleverna ständigt att utveckla sina rörelser. 

Lektionen avslutas sedan med en stretchövning och eleverna verkar nu trötta efter nästan 

fyra timmars dansande. 

 

Lektion 1 i svenska med läraren Magnus och årskurs tre-elever 

 

Under lektionen denna dag skulle några elever i klassen redovisa. Det var två tjejer som 

skulle göra det vid detta tillfälle, Anna och Martina När första eleven, Anna, skulle ha sitt 

framträdande antecknade klasskamraterna och ställde frågor när de inte hängde med. 

Magnus antecknade också. Magnus hade sin blick riktad mot Anna medan eleverna även 
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de agerade åhörare, med blickarna mot Anna kombinerat med ett flitigt antecknande i 

deras block, då de senare skulle ha ett prov angående innehållet i redovisningarna. 

En elev kom in i klassrummet när lektionen redan hade börjat. Magnus reagerade inte 

nämnvärt på den sena ankomsten, vilket däremot Anna verkade göra då hon stannade upp 

i sitt framförande, i väntan på att den sent anlände klasskamraten skulle slå sig ner vid sin 

bänk. De övriga i klassen tittade på varandra och börjar småprata lite. Redovisningen 

fortsatte sedan och efter en stund ställde en av klasskamraterna en fråga till Anna. Hon 

svarade på frågan som hon hade fått och fortsatte sedan med sitt anförande. Magnus var 

tyst under tiden och antecknade i sitt block och tittade runt i klassrummet. Han kliade sig 

lite då och då i ansiktet och fortsatte sedan att fästa blicken i talaren igen. Eleverna satt 

snällt och lyssnade på klasskamratens redovisning, när Magnus plötsligt tänder en lampa i 

taket för att alla skulle kunna se bättre vad det stod på tavlan. När han gjorde detta tittade 

Anna lite förundrat på honom och stannade tillfälligt upp i sin redovisning. Sedan fortsatte 

hon sitt anförande och efter en stund var hon färdig. När Anna hade avslutat sin 

redovisning applåderade klasskamraterna och hon log lite generat mot dem innan hon 

undrar om det var någon som hade någon fråga att ställa. Hon såg sig lite hastigt om i 

klassrummet och mötte klasskamraternas blickar. En av eleverna harklade sig och undrar 

om ett årtal, en annan elev undrade om en speciell ort. Magnus ställde sig till slut upp, 

lade ifrån sig pennan och frågade: 

-          Inga fler frågor? 

Sedan höll Magnus en längre monolog: 

-          Då kanske jag kan komplettare lite grann medan ni gör era sista anteckningar, Hjalmar 

Söderberg tycker jag att ni ska läggar märke till (det blev en paus, eleverna pratade i mun 

på varandra och lyssnade inte särskilt noga på vad Magnus sade. Magnus fortsatte sin 

monolog) Han är en ständigt aktuell författare. Man har rest en staty över honom, i 

Tegnérlunden i Stockholm. En insamling för statyn, jag är inte helt säker på att den står 

där, det kan vara i Humlegården också. Men det är viktigt det här med att han är ständigt 

aktuell. Det kan man se på andra ställen också.  (Eleverna i klassen satt nu och pysslade 

med annat och några elever surfade på sina mobiltelefoner medan vissa bläddrade i sina 

papper.)  Han har skrivit en bok som Anna inte tog upp nu men som jag tycker att du ska 

bekanta dig lite med. (Anna såg lite förnärmad ut och visste inte riktigt vart hon skulle 

fästa blicken.) Den heter dr. Glas och hon var inne och pratade om den som hastigast. Den 

handlar om en läkare som får en patient, en kvinna, som inte står ut med sin man, han 

tvingar, prästen tvingar sig på henne och han vill ha sex med henne och hon har tappat 
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intresset, prästen skyller på det ena å det andra, och doktorn som får henne som patient 

beslutar sig mot läkaretiken att hjälpa henne, genom att han tänker ge den här prästen ett 

preparat, så han dör. Alltså han begår en mycket allvarlig brottslig handling, och det är en 

jätte spännande bok. Och den är väldigt tunn du kan läsa den på en eller ett par kvällar. (en 

av eleverna i klassen gäspade och fortsatte sedan att leka med sin mobiltelefon) Den är 

ständigt aktuell dels finns det en modern svensk författare som heter Bengt Ohlsson, han 

fick Augustpriset för en bok som heter Gregorius och Gregorius är just den här prästen, 

han har sex med sin hustru mot hennes vilja, hela den boken är skrivet ur prästens 

perspektiv, varför han kräver sin rätt mot sin partner torts att hon tappat sugen. Och det är 

jättespännande och jag rekommenderar den boken. Och en annan författare som vi inte 

tagit upp här är, trots att hon är ständigt aktuell är Kerstin Ekman. För förra året kom hon 

ut med en bok som heter ”Mordets praktik” och det är en modern version av Dr. Glas. 

Sedd ur en läkarkollegas ögon. Är också en mycket bra bok skriven på 1900-tals-svenska. 

Så har man läst Dr. Glas känner man igen sig i den boken. Det är om Hjalmar Söderberg 

en författare att lägga märke till. 

Magnus frågade sedan Anna, efter att de sista orden ur hans monolog yttrats: 

-          Den allvarsamma leken vad tyckte du om den? 

-          Jag tyckte den var väldigt fin, svarade hon lite nervöst. 

-          Där finns det också en bok skriven ur en annan synvinkel. Av en författarinna som 

heter Sundström. Förnamnet kommer jag inte ihåg. Hon har skrivit Lydia, fortsätter 

Magnus. 

Anna såg nu lite obekväm ut där hon stod framme vid tavlan. Hon verkade inte veta om 

hon skulle svara på det Magnus sa eller om hon skulle gå och sätta sig vid sin plats igen. 

Efter en kort stund så satte hon sig vid sin plats igen. 

-          Den kan man också läsa, fortsatte Magnus. 

-          Såja hörrni, nu tycker jag att vi ska lufsa vidare i vår litteraturhistoria. Så nu skulle 

Martina hålla föredrag, deklarerade Magnus. 

Anna plockade undan efter sig. Hon såg lite besviken ut och hennes blick var fäst vid 

marken. Hon gick sedan och satte sig vid sin plats. 

Martina reste på sig, plockade ihop sitt material och äntrade talarplatsen längst fram i 

klassrummet. Hon skulle nu hålla sitt föredrag inför klassen. Hon verkar inte vara särskilt 

nervös utan pratade fritt och självsäkert. Magnus antecknade ständigt i sitt block och 

klasskamraterna satt precis som vidd förra föredraget tyst och antecknade. Martina läste 

efter en bit in i sin redovisning ett stycke ur en bok och under tiden skruvade sig några av 
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eleverna på sig, även Magnus satt nu och skruvade på sig, och verkade något obekväm. 

När Martina sedan avslutade sitt föredrag applåderade klassen och Magnus utbrast med 

glad och hög stämma: 

-          Tack så mycket Martina! 

Det blev sedan tyst i klassrummet en liten stund innan eleverna började prata med 

varandra. Martina står kvar längst fram i klassrummet ett tag, men då inga frågor från 

vetgiriga klasskamrater förs fram, så plockar hon ihop sitt material och sätter sig sedan på 

sin plats igen. Under tiden gick Magnus fram till en kille i klassen och diskuterade med 

honom om han ville redovisa idag eller vid nästa lektionstillfälle. Magnus och den berörda 

killen kom efter en liten stund fram till att han skulle redovisa nästa gång istället. Killen 

såg ganska lättad ut men samtidigt lite besviken då han uppenbarligen tagit med sig sitt 

material han hade på bänken, som han skulle visa under sin redovisning. De övriga i 

klassen småpratade lite med varandra innan Magnus stämma tog överhanden och han 

deklarerade att lektion nu var slut. 

När lektionen var slut och de flesta eleverna hade lämnat klassrummet stannade de två 

eleverna kvar som genomförde sina redovisningar. De skulle nu få sin bedömning och 

språklig handledning av läraren. (Detta skedde alltså efter lektionstid och är egentligen 

inte något som ingår under själva lektionen. Men indirekt kan det räknas som anslutning 

till lektionen och vi stannade kvar och lyssnade på den språklig handledning han nu skulle 

ge de två elever som hade redovisat.) 

Magnus började med att prata med Anna, medan Martina satt i en annan del av rummet 

och bläddrade i papper, och han frågar henne hur hon själv tyckt att det gått: 

-          Vad säger du själv? 

-          Inte bra, svarade Anna och tittade ner i bänken. 

-          Varför? Undrade Magnus. 

– Jag glömde bort mig lite och så. Kändes som om jag missade lite, sa Anna 

– Mm, det du tar upp relevant, det är en tydlig struktur, bra där med Söderbergs liv och hans 

historia, Sa Magnus. 

 Klassrumsdörren öppnades efter ett tag och två elever äntrade klassrummet. Magnus 

reagerar inte och fortsatte genomgången av Annas anförande genom att titta i sina 

anteckningar. Anna däremot verkade något besvärad över att det var andra elever i 

klassrummet och hon började flacka lite nervöst med blicken. 

- Mm, men som sagt så var det innehållsmässigt bra, mycket bra fakta, men du kunde utökat 

bibliografin lite, eller hur? Sa Magnus 
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-          Ja, svarar Anna. 

– Sen kan jag tycka att det kanske var något svårt att kika på overheaden från så 

långt håll, jag satt ju längst bak och ser kanske inte så bra som ungdomarna, men det är 

viktigt att alla ser, så det är viktigt. Tänk på det inför nationella proven, sa Magnus och 

viftade med fingret medan Anna satt tyst och lyssnade och nickade. 

– Bra att du tog upp Förvillelser, men hade gärna sett att du nämnde lite om 

Martin Bircks ungdom, och kanske även lite om Maria Von Platen, du vet vem det är va?, Ja 

hon hade stort inflytande på honom, det hade varit bra om du nämnt lite mer om henne 

kanske. 

 

Anna såg generad ut och hon visste inte var hon skulle fästa blicken. 

– Tänk även på att tala tydligt, artikulera, så även vi lite äldre där bak hör 

varenda ord. 

Han avslutade sin språklig handledning och bedömning med att utbrista med ett leende: 

-          Sträck på dig, du är jätteduktig! 

-          Tack, svarade Anna tyst och lämnade klassrummet. 

Anna hade nu fått sin språklig handledning och Martina kom marscherande fram till 

Magnus för att få sin bedömning och språklig handledning. Magnus började med att fråga 

om hon hade hört föregående samtal, det mellan honom och Anna. 

-          Nej, svara Martina och skakade på huvudet. 

-          Bra! utbrast Magnus med glädje. 

– Först och främst unga dam, så är ditt framförande något långt. Eller hur? 

– Mm, sa Martina. 

– Vad tycker du kunde göras annorlunda? 

– Vet inte riktigt, sa Martina 

– Det var lite svårt att se, i alla fall därifrån jag satt, på din powerpoint-presentation, 

typsnittet där va kanske inte optimalt, lite plottrigt. 

 

Några elever äntrar än en gång klassrummet och väsnades lite. De undrade när nästa 

lektion började. Magnus svarade att han inte riktigt visste och fortsatte sedan oberört 

bedömningen och förmedlandet av språklig handledning till Martina. 

- Bra att du var fri från manus, sa Magnus och fortsatte: 
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- Du placerade dig även bra i klassrummet och det syns nog på 

filminspelningen. (Magnus syftade på att vi filmade framträdandet och gav oss en blick 

när han sade detta.) Du är även glad och förtjust i att berätta. 

Martina log när han gav henne beröm. 

– Väldigt bra och mycket fakta, men relevant fakta! Du är väldigt narrativ, 

berättar fint, däremot så kan det gå lite snabbt ibland, och det kan bli så när man blir lite 

nervös, då ökar man tempot och vill få det avklarat. Själv tänker jag ibland att man kan se 

framför sig hur ens audiotorum sitter nakna, då är de ju de som gör bort sig, inte jag, så 

blir man mindre nervös, sa Magnus och skrockade. 

Martina satt mest och nickade, samtidigt som hon såg något oförstående ut när Magnus 

talade, som om hon kanske inte riktigt hängde med i vad han menade. 

-          Sträck på dig precis som Anna. Det enda du kunde gjort annorlunda var att tänka på 

längden, så det inte drar iväg, avslutade Magnus sin språkliga handledning. 

 

Bedömningen var nu avklarad och Martina lämnade klassrummet tillsammans med de 

andra som kommit in under bedömningen, och som hade stått vid en dator som inte ville 

besvara deras böner om att fungera. 

 

Lektion i svenska nr 2 med läraren Magnus och årskurs tre elever 

 

Lektionen började med att Magnus informerade om vad som skulle hända inom 

svenskundervisningen framöver. Han berättade att det snart var dags för nationella prov 

och att det var viktigt att klassen förberedde sig inför det. Alla i klassen hade inte kommit 

än eftersom de lektionen innan hade haft matteprov. Magnus gick sedan igenom innehållet 

på religionslektionen som kom efter deras lektion i svenska och informerade om vad de 

ska göra då. Några elever lyssnade, killarna längst bak i klassrummet spelade spel på sina 

mobiltelefoner och längst fram satt en tjej och flätade håret på kompis bredvid. Efter en 

stund kom det in fler elever i klassrummet och varje gång dörren öppnades tittade 

eleverna i klassen dit för att se vem det var som kom in. Magnus fortsatte dock att prata 

och ägnade ingen större uppmärksamhet åt eleverna som släntrade in. När Magnus pratat 

färdigt gick en elev, Max, fram till tavlan och förberedde sin redovisning genom att skriva 

ämnet för sin redovisning på tavlan. Under tiden han gjorde detta satt klasskamraterna och 

pratade. Magnus hade nu satt sig på en stol i mitten av klassrummet. Max började sedan 

redovisningen och Magnus satt på sin stol och antecknade, medan klasskamraterna nu satt 
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tysta och lyssnade. En kille kom in cirka 20 minuter efter att lektionen hade börjat. 

Magnus reagerade inte direkt på den sena ankomsten, men Max blev märkbart störd av att 

han kom in då fokusen från klasskamraternas uppmärksamhet flyttades från honom själv 

till klasskamraten som kom in. Max stannade upp i sitt anförande, men började igen kort 

därefter. Max visade en filmsekvens, den innehöll en scen som fick åhörarna att flämta till. 

Max återgick sedan till att fortsätta läsa ur sina anteckningar, medan Magnus fortsatte att 

anteckna. När Max sedan var färdig med sin redovisning applåderade klasskamraterna och 

Magnus, och han utropade: 

-          Bra Max! Japp, då ska vi gå över till nästa avdelning. 

Max plockade ihop sina anteckningar, plockade ur filmen ur videon och med ett neutralt 

ansiktsuttryck lämnade han sedan över platsen framme vid tavlan till Magnus som ställde 

sig framför klassen och väntade på att de skulle tystna. 

-          Har ni hunnit anteckna färdigt? Frågade Magnus 

Klassen nickade och hummade jakande och Max hade nu gått tillbaka till sin plats, satt sig 

ner på sin stol och tagit fram sin telefon och börjat knappa. 

Lektionen följdes sedan av ytterligare en redovisning, fast nu var det nationella prov som 

skulle redovisas. En tjej, Ester, gick fram till tavlan och började redovisa sitt tal. Magnus 

antecknade och klasskamraterna satt tysta och lyssnade. Efter hennes framförande 

applåderade i vanlig ordning klasskamraterna, även om inte Magnus följde deras exempel. 

Istället tittade han upp ur sina anteckningar och sade: 

-     Tack så mycket Ester! Jag har redan berömt Ester för att hon var så modig som tog  

provskriken som sa att hon kunde ta denna onsdag. Nu har ni fått ett bra exempel på hur 

det kan gå till på det nationella provet. Det var lite långt, men det tar jag med dig sen. 

Ester gick tillbaka till sin plats och såg lite ledsen, alternativt besviken ut. Hon började 

plocka med sina papper och Magnus i sin tur började nu gå igenom gamla nationella prov 

och gav exempel på hur de skulle kunna skriva och vad de ska tänka på. Av de tjugofem 

eleverna i klassen satt ca fem och lyssnar på vad han sa, medan de andra sysslar med annat. 

Magnus gick även igenom vad som bedöms i de nationella proven och en av elev ställde en 

fråga samtidigt som några av eleverna antecknade. Magnus skojade lite och sade: 

-          Sedan fastnar jag för ett betyg och det är de ni får!? 

Sedan delade han ut material inför nationella och avslutade sedan lektionen med att säga: 

-          Nu har jag inte mer att säga. Bara till Max och Ester som redovisat, men det har ni 

andra inte med att göra. 
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Klassrummet tömdes nu på elever och bara de två som redovisat, Max och Ester, stannade 

kvar och fick språklig handledning på redovisningarna de höll under lektionen. Språklig 

handledningen såg ut som den gjorde efter den första lektionen, då Magnus, i Max fall 

återkopplade till hans fakta i redoviningen. Magnus inledde med att fråga Max: 

- Fanns det något som hade kunnats göras bättre? 

- Ja, svarade Max och tittade ner i bänken. 

- Som vadå till exempel? Frågar Magnus. 

- Vet inte riktigt, kanske lite kort, svarar Max 

- Du kunde ha gjort det lite längre, ta med lite fler verk. Hur blir det då med 

längden? sa Magnus. 

- Det blir längre, sa Max 

- Ja, man ska försöka hålla sig till runt de tio minuterna, sa Magnus 

 Max lyssnade och nickade instämmande med en tom blick och hummade med i vad 

Magnus hade för påpekanden på hans redovisning. Det var framförallt Magnus som pratade 

under språklig handledningtillfället, medan Max agerade åhörare i återkopplingen till hans 

redovisning. 

– Det är ett oerhört intressant ämne, och väldigt aktuellt nu i dessa tider med Al-

Qaida och terrorbomningar lite varstans. Tänk dock på att publiken kanske inte riktigt har 

samma koll som du har, de kanske kan behöva lite mer kött på benen innan du går djupare 

in på ämnet, så de inte tappar intresse för att de inte fattar, Sa Magnus medan Max mest 

tittade ner i marken och nickade svagt. 

– Tänk på att hålla huvudet upp, så att du inte tittar i papperna för mycket, det 

blir gärna lite oproffsigt, som om man inte riktigt har läst och kan sitt ämne. Sen är du lugn 

under hela anförandet, du stressar inte upp dig, men det har jag inte sett dig göra en enda 

gång under tre år så det vore ju konstigt om du skulle börja nu, skrattade Magnus, medan 

Max log. 

– Allt som allt tycker jag att du gjorde det bra Max, men du hade kunnat lagt ner 

lite mer tid på det, kanske läst på ännu mer, för du är ju en bra talare, du räds inte att stå 

framför publik och det är en egenskap som är guld värd ska du veta! 

 

Under tiden som Max fick sin språklig handledning satt Ester några meter längre bort i 

klassrummet och pillade på sin telefon, i väntan på att få sin språklig handledning på hennes 

nationella prov. Max gick ut ur rummet och Ester kom fram och satte sig bredvid Magnus, 

för att få sin handledning. 
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– Hur kändes det här nu då, Ester? 

– Nja, sådär, sa Ester och kollade ner i bänken. 

– Det va ungefär tjugo sekunder för långt, tänk på att det är viktigt att hålla sig 

inom tidsramen, man är ganska strikt med det när det gäller nationella proven, sa Magnus 

– Ja, jag vet, det är svårt bara att hålla koll på exakt, sa Ester 

– Ja, men man kan ha en klocka som man lägger framför sig, eller något som 

kanske börjar pipa lite svagt när det är en halvminut kvar eller något sådant. Men anförandet 

i stort var väldigt bra! Inledningen med skriket var roligt, då hoppade alla till och du fick 

direkt deras uppmärksamhet, sa Magnus och log mot Ester 

– mm, nickade Ester och log lite under tiden hon fortsatte kolla ner i bänken. 

– Du håller bra tempo, kanske lite väl snabbt ibland, så man som åhörare kanske 

inte riktigt uppfattar varenda ord hela tiden, eller hur? 

– Ja, lite stressa.. 

– Ja precis! Avbröt Magnus, det är lätt att jaga upp sig, man får se på Max, han 

är cool-lugn hela tiden, det är bara att intala sig att det inte är lönt att stressa upp sig, okej? 

– Mm, nickade Ester. 

– Men du fångade intresset, det var intressant, även om du kände att du kanske 

kom av dig nån gång där när du började plocka lite i papprena? 

– Ja, svårt att komma ihåg allting, sa Ester och skrattade till 

– Ja, men det är bara att öva, öva, öva framför spegeln där hemma, till slut så 

sitter det, sa Magnus och avslutade med: 

– Men du va duktig! Du ska va stolt över dig själv tjejen, sa Magnus och log 

mot Ester som kostade på sig ett kort leende och ett ”tack” innan hon försvann ut ur 

klassrummet. 

 

 

 

 


