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Språk 
 
Abstrakt 
 

Den metaspråkliga medvetenheten är ett viktigt redskap för att kunna reflektera över språket så att elever 
ska kunna utvecklas till aktiva samhällsmedborgare. Därför vill vi trycka på behovet av att skapa 
träningsarenor för elever. Syftet med studien är att undersöka elevers metaspråkliga medvetenhet i ett 
genrepedagogiskt arbetssätt i skolans tidiga åldrar. Studiens ansats är aktionsforskning då vi 
implementerat ett genrepedagogiskt arbetssätt för att kunna studera den metaspråkliga medvetenheten. 
Tillsammans med lärare och elever planerade vi undervisningen som resulterade i att vi under tre veckor 
arbetade med instruktioner, närmare bestämt vägbeskrivningar, utifrån cirkelmodellens fyra faser. 
Dataproduktionen skedde med videoinspelning under tre tillfällen i två klasser i cirkelmodellens fas två. 
Studiens resultat svarar på forskningsfrågan Hur samtalar lärare och elever om texters språkliga drag 
och struktur? som resulterar i tre kategorier: Eleverna sätter ord på ett innehåll som läraren uppmuntrar 
och bekräftar, Läraren ställer kontrollerande frågor för att klargöra förståelse eller flytta fokus samt 
Läraren ställer öppna frågor som ger utrymme till reflektion. Studiens övergripande slutsats är att 
lärarens sätt att ställa frågor i cirkelmodellens fas två är en avgörande faktor för utveckling av elevers 
metaspråkliga medvetenhet. Didaktiska implikationer av studien är att ta stöd i SFG och dess fokus på 
funktion och betydelse för att utveckla metaspråklig medvetenhet.  
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Förord 

Studien har växt fram under vår sista termin som lärarstudenter på Högskolan i Halmstad. 
Trots ett otroligt spännande ämnesområde med viktiga upptäckter har det varit en omvälvande 
process med höga berg och djupa dalar. Vi har valt att båda två fördjupa oss i studiens olika 
delar vilket vi gjort då vi anser att det är viktigt att hela tiden ha varandra som bollplank. Vår 
omvälvande process har gett oss insikter om vårt behov att ständigt reflektera, både själva och 
med varandra, för att låta kunskapen struktureras i våra tankar och samtal för att senare kunna 
använda oss av det i arbetet. Det har varit frustrerande att många gånger se ett dokument som 
står stilla framför oss men rätt som det är känner vi oss mogna och då fullständigt exploderar 
det.  
 
Slutligen vill vi tacka våra VFU-handledare som stöttade och berikade oss med insikter i det 
inledande skiftet ute på skolorna. Vi är tacksamma över den tid och energi ni lade ner på att 
reflektera tillsammans med oss vilket har stärkt vår studie. Vidare vill vi också lyfta våra 
handledare på Högskolan i Halmstad, Ann-Christine Wennergren och Anna-Ida Säfström för 
deras enorma engagemang och kunskap i deras proffsiga handledning. Den har fått oss att 
ständigt blicka framåt men också inspirerat oss för forskning i stort.  
 
Elaine Rolfsson & Mathilda Klitte Lundgren 
Halmstad den 7 juni 2015 
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Språket är det viktigaste vi har då det är genom språket vi kommunicerar och utvecklar 
kunskaper. Det är alltså högst centralt i det samhälle vi lever i idag. Det är skolans roll att ge 
eleverna redskap för att aktivt kunna delta i samhället (Schleppegrell, 2004). Herriman (2005) 
menar att många inte uppnår tillfredsställande mål inom studier, karriär och liknande och att 
det beror på språkliga begränsningar. Därför trycker författaren på att det behövs undervisning 
kring metaspråklig medvetenhet, som innebär att reflektera över språket, genom hela skolan. 
Studier visar att det även kan vara till hjälp för att utveckla en kritisk förmåga (Simmons, 
2012) och ett sätt att göra medvetna val för att uppnå sociala och politiska mål (Schulze, 
2013). Genom metaspråklig medvetenhet får eleverna därmed ett redskap för att aktivt delta i 
samhället.  
 
Ett explicit arbete med den metaspråkliga medvetenheten kan bidra till en djupare förståelse 
för allt språkande vi möts av i det dagliga livet och ger på så sätt möjlighet att påverka. 
Språket är det centrala redskapet som formar vårt tänkande och bidrar till att kunna delta i 
världen (Säljö, 2005). Metaspråklig medvetenhet möjliggör reflektion över språket och för att 
elever ska kunna reflektera och vara medvetna om olika språkliga aspekter krävs ett så kallat 
metaspråk (Liberg, 2010). Det innebär att utvecklande av ett metaspråk (språk för att tala om 
språk) spelar en viktig roll. Eftersom vi ständigt möts av texter i olika sammanhang i 
samhället krävs det att vi kan förstå, tolka, samt skapa texter i och för dessa olika 
sammanhang för att vara en aktör i ett demokratiskt samhälle.  
 
Vidare behöver vi skapa en språklig identitet; utan vårt språk kan vi inte vara med och 
påverka. ”Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika 
möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att 
kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga.” (Skolverket, 2011, s. 9). Dessa 
aspekter är värdefulla i dagens samhälle och det borde vara en självklarhet att ge alla elever 
möjligheter att utveckla detta. Det har också visat sig att den metaspråkliga medvetenheten är 
allmänt bra för skolframgång (Lindberg, 2003). 
 
Allt detta pekar på hur viktigt ett explicit arbete med metaspråklig medvetenhet är. Även om 
språkundervisning sker ute på skolorna är mycket språkkunskap lämnad utanför den explicita 
undervisningen (Schleppegrell, 2004). Trots det menar Schleppegrell att det ändå tas för givet 
att eleverna förstår och kan prata och skriva grammatiskt korrekt. Därför vill vi trycka på 
behovet av att skapa träningsarenor för eleverna. Det kan vara sådant som hur man pratar till 
olika personer, där det ibland krävs att man förhåller sig mer formellt och ibland mer 
informellt. Vidare kan man med språket förmedla om man är säker på sin sak eller hur en viss 
typ av text ska struktureras. I läroplanens andra del framgår det att skolan ska ansvara för att 
eleverna ska utveckla ett kritiskt tänkande och kunna använda språket på ett varierat sätt 
(Skolverket, 2011).  
 
Vår intention är att bidra till fältet om hur ett explicit arbete med metaspråklig medvetenhet 
kan se ut i yngre åldrar i skolan. Ett sätt att göra detta är att arbeta utifrån genrepedagogiken 
eftersom vi tidigare i en litteraturstudie (Klitte Lundgren & Rolfsson, 2014) sett att 
metaspråket är en effekt av ett genrepedagogiskt arbetssätt, vilket är en del av den 
metaspråkliga medvetenheten. Genrepedagogiken grundar sig i sociokulturella perspektiv, 
den systemisk-funktionella grammatiken som har fokus på språkets funktion, samt 
cirkelmodellen med dess fyra faser (Johansson & Sandell Ring, 2010). Cirkelmodellen 
utvecklades av Martin och Rothery och var menad att stötta elever med en explicit 
skrivundervisning (Callaghan, Knapp & Noble, 1993). Cirkelmodellens fyra faser innebär att 
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kunskap om fältet/ämnet byggs upp, att studera modelltexter, skriva en gemensam text och 
slutligen att eleverna skriver en egen text inom den valda genren (Johansson & Sandell Ring, 
2010). 
 
Eftersom vi är intresserade av att lära och forska tillsammans är utgångspunkten för studien 
praktiken. Vi tog kontakt tidigt med de berörda lärarna för att identifiera ett problemområde. I 
samtalen framgick det att eleverna haft svårt för att ge och ta instruktioner samt att de 
behövde utveckla sitt ordförråd. Därmed blev det ett självklart val att arbeta med den 
instruerande genren. Studien är en aktionsforskningsstudie som genomfördes på två skolor i 
årskurs två och tre. Eftersom metaspråk inte var en del av undervisningen på skolorna skapade 
vi aktioner för att utveckla ett metaspråk. Aktionsforskningen utgår från ett genrepedagogiskt 
arbetssätt och fokuserar på cirkelmodellens fas två där det arbetas explicit med metaspråk.  

)*+,%!-./!+01(%2,3$$#'#(! !
Syftet med studien är att undersöka elevers metaspråkliga medvetenhet i ett genrepedagogiskt 
arbetssätt i skolans tidiga åldrar.  
 
Följande forskningsfråga ligger till grund för studien: 
 

• Hur samtalar lärare och elever om texters språkliga drag och struktur? 

456(07#&!
Studiens utgångspunkt är aktionsforskning samt Säljös tolkning av sociokulturella perspektiv 
på lärande. Studien bygger på att teori och praktik möts för att lärande ska ske (Rönnerman, 
2012). Då lärande sker i sociala kontexter (Säljö, 2010) är elevernas deltagande i kontexten 
viktig. Det är den egna praktiken som undersöks och vi, de forskande lärarna, utgör en del av 
det som ska studeras vilket gör att det blir ett inifrånperspektiv. Det är en stor fördel eftersom 
vi har kunskap om kontexten som inte en utomstående kan ha (jmf Anderson, Herr & Nihlen, 
2007). Att vi genomför undervisningen och provar aktioner menar vi bidrar till att ett annat 
lärande sker. Genom att undersöka den egna praktiken levandegör vi idéer och förändrar den 
nuvarande situationen vilket stärker oss som lärare och gör att vi kan bidra med ny kunskap 
(jmf McNiff & Whitehead, 2006). Som stöd sker en systematisk reflektion under processen 
(Folkesson, 2012).  

Nedan sätter vi studien i en kontext genom att beskriva de delar som utgör dess ramverk. Vi 
börjar med att presentera Metaspråklig medvetenhet följt av en beskrivning av modellen vi 
använt, Genrepedagogik. Inom genrepedagogiken ligger fokus på cirkelmodellen och 
systemisk-funktionell grammatik (vidare SFG). Delarna tar stöd i studiens ansats, 
aktionsforskning, och sociokulturella perspektiv.   

8%,529016$'(!:%&;%,%#/%,!
Metaspråklig medvetenhet som även kan kallas metalingvistik har inom forskning flera olika 
betydelser beroende på forskningsgren och forskare har omdefinierat begreppet genom åren 
(Bialystok, 2001). Det gör det svårt att ge en klar bild av begreppet och kräver en kort 
översikt för att klargöra ramverket för studien. Bialystok beskriver att metalingvistik har 
använts bland annat inom kognitiv utveckling, språkutveckling och andraspråksinlärning. 
Forskningen om metalingvistik har enligt Kowal (2009) studerat barns utvecklande av 
medvetenheten i samband med tillägnandet av sitt modersmål och studerat medvetenheten 
kopplat till tvåspråkighet. Det råder enligt Jörgensen (1995) delade meningar om den 
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metaspråkliga medvetenheten är något som utvecklas parallellt med språket eller om detta 
först är något man kan utveckla när man har tillägnat sig ett språk.  
 
Flera forskare delar åsikten att metaspråklig medvetenhet är viktig för att åstadkomma högre 
mål. Lindberg (2003) beskriver att det är viktigt för att lyckas i skolan och Adams (1990 
refererad i Bialystok, Peets & Moreno, 2014) menar att den språkliga medvetenheten är viktig 
för akademiska mål och språkfärdigheter och därför viktig att utveckla. Metalingvistiken, som 
studerade barns förmåga att tala om språk, blev ett nytt fält för forskning på 60-talet enligt 
Liberg (2006). Metaspråk, som beskrivs som ett språk för att tala om språket (Boström & 
Josefsson, 2006), är enligt Hansson (2009) viktigt för kommunikation och 
kunskapsutveckling. Vidare menar Schulze (2013) att metaspråk gör att man kan göra 
medvetna språkval och i förlängningen uppnå större sociala och politiska mål.  
 
Mot denna bakgrund kan man förstå komplexititeten i området. Det finns flera 
forskningsgrenar och många definierar det och benämner det på olika sätt. Däremot tolkar vi 
att det finns en samstämmighet om vikten att utveckla metaspråklig medvetenhet.  
 
Metalingvistiken är det begrepp som Bialystok (2001) utgår ifrån. Hon definierar det som tre 
delar: kunskap, förmåga och medvetenhet. Författaren menar att delarna inte gjorts explicita 
och ibland använts som utbytbara. Bialystok poängterar att de pekar åt olika riktningar. 
Metalingvistisk kunskap beskriver författaren som kunskap om språket på en generell nivå 
medan metalingvistisk förmåga innebär att kunna använda sig av denna kunskap. Vidare 
beskriver författaren att aktiv uppmärksamhet på ett språkligt fenomen är det som särskiljer 
den metalingvistiska medvetenheten från de båda andra. Det innebär alltså att denna aspekt är 
något pågående som sker i realtid. Författaren föreslår att utvecklingen går från 
metalingvistisk kunskap, till förmåga och slutligen metalingvistisk medvetenhet. Vidare, 
menar Bialystok, kan alla språkliga färdigheter ha sin motsvarighet i metalingvistik eftersom 
det är dess ursprung. Därför kan språkliga aspekter som fonologisk medvetenhet eller 
medvetenhet om syntax ibland användas för att beskriva dessa färdigheter. Metalingvistiken 
har en stor betydelse för att kunna beskriva språkbruk och utveckling av språk men också att 
förstå hur vi tillägnar oss ett främmande språk (Bialystok, 2001). När vi redan har 
metalingvistisk kunskap underlättar detta när vi lär oss ett nytt språk.  
 
Till skillnad från Bialystok menar Jörgensen (1995) att metaspråklig medvetenhet utvecklas i 
takt med språket och redan vid två års ålder kan barn uppvisa någon form av medvetenhet 
kring sitt eget språk. Det innebär att kunna se språket som ett objekt och kunna reflektera över 
detta vilket överensstämmer med Boström och Josefssons (2006) definition. Vidare menar 
Jörgensen att medvetenheten utvecklas gradvis och att barn blir medvetna om språkets olika 
funktioner vid olika tillfällen. Det är av vikt för att lära sig att skriva och läsa samt att lära sig 
ett främmande språk. Även Zipke (2011) menar att förmågan att urskilja olika språkljud är 
viktig för att lära sig att läsa. Vidare lyfter Zipke (2008) att det finns forskning som även visar 
andra aspekter av metaspråklig medvetenhet som är viktig för läsförståelse. Boström och 
Josefsson (2006) betonar vikten av att inte enbart kunna terminologin utan den ska användas 
och att detta kan vara ett redskap till att sätta ord på sin språkliga medvetenhet. Dessa 
författare menar också att grammatiken är det verktyg som möjliggör studiet av språket, det 
vill säga att analysera och reflektera kring det. Därför är det viktigt att lära sig grammatiken. 
 
Vikten av att utveckla metaspråklig medvetenhet för språkutveckling betonas av Jörgensen 
(1995) och en del av metaspråklig medvetenhet är metaspråk. Det finns vissa variationer av 
betydelsen av metaspråk enligt Schleppegrell (2013). Många är dock överens om att det är ett 
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språk för att tala om språket. Författaren beskriver att systemisk-funktionell lingvistik (SFL) 
kan vara ett metaspråk som har ett innehålls- och betydelsefokus samt bidrar med specifikt 
ordförråd för att kunna prata om språket. Vi tolkar att SFL är likvärdigt med systemisk-
funktionell grammatik. Fokus här ligger även på språkets syfte samt talarens eller författarens 
mål. Med hjälp av detta kan man reflektera över språket och öka den språkliga 
medvetenheten. Författaren beskriver att det också kan vara ett verktyg för att undersöka 
mönster i språk samt analysera de val som författaren eller talaren gör. Vidare kan detta bidra 
till att slutligen kunna göra egna medvetna val och känna igen mönster i språk. Inom SFL har 
man också använt detta som ett sätt att både beskriva språkutveckling samt stötta densamma. 
Ytterligare beskriver Berry (2010, refererad i Schleppegrell, 2013) att metaspråk kan ses i två 
delar: terminologin som SFL bidrar med samt själva processen där man pratar om språk. 
Metaspråk kan även vara till hjälp i lärandet av ett främmande språk. Schleppegrell påpekar 
också att metaspråket måste undervisas och det i en kontext där fokus ligger på innehåll.  
 
För att få en förståelse för studiens inramning som undersöker metaspråklig medvetenhet 
krävs en definition. I studien definieras metaspråklig medvetenhet som ett verktyg för att 
kunna reflektera om språk. Det kan komma till uttryck på flera olika sätt som att man yttrar 
sig om någon språklig aspekt eller använder sig av vokabulär hämtat exempelvis från 
grammatiken (Kowal, 2009). Vidare är metaspråk ett språk för att tala om språket (Liberg, 
2006) men behöver inte vara skiljt från det vardagliga språket (Allwood, MacDowall och 
Strömqvist, 1982). 
 
<%#0%9%&5(-('6!
Modellen som implementeras för att kunna undersöka metaspråklig medvetenhet är 
genrepedagogik. Ursprungligen kommer den från Australien och har sedan spridit sig runt om 
i världen och även fått fäste i Sverige. Studien utgår från den så kallade Sydneyskolan 
(Holmberg, 2010) som är en inriktning inom genrepedagogiken och står på tre ben; 
sociokulturella perspektiv, cirkelmodellen samt SFG (Johansson & Sandell Ring, 2010). 
Cirkelmodellen och SFG beskrivs nedan med stöd i sociokulturella perspektiv.   

='06%$:-&%$$%#!
Aktionerna som är underlag för att besvara forskningsfrågan planeras utifrån cirkelmodellen. 
Cirkelmodellen (eng.’curriculum cycle’) är den praktiska tillämpningen att introducera en 
genres struktur, mönster och syfte för eleverna (Callaghan et al., 1993). Genom att använda 
cirkelmodellen menar Callaghan et al. att läraren kan guida eleverna till att förstå en ny genre 
eftersom språket utvecklas i ett socialt sammanhang med hjälp av interaktion. 
  

Figur 1. Cirkelmodellen (fritt från Hedeboe & Polias, 2008, s. 15) 
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I studien används cirkelmodellen som beskrivs av Hedeboe och Polias (2008) och som har 
fyra faser. Som vi tolkar författarna fungerar cirkelmodellen som stöttande, där arbetet går 
från mer lärarlett arbete till slutligen elevers självständiga arbete. Arbetet kan förklaras med 
att läraren erbjuder ’scaffolding’. ’Scaffolding’ beskriver Säljö (2010, s. 120-124) är när den 
mer kompetenta personen, i detta fall läraren, bryter ner och strukturerar upp problemet för 
eleven utan att ge några lösningar på det. Detta till skillnad från när eleverna lotsas genom att 
läraren beskriver vad eleven ska göra för att lösa problemet. Vid ’scaffolding’ får eleverna 
istället själva pröva sig fram för att hitta lösningarna. När eleven stöttas av någon/något mer 
kompetent ska fokus vara på elevens möjligheter och inte begränsningar. Området mellan det 
eleven kan göra själv och det eleven kan göra tillsammans med någon/något mer kompetent är 
det som benämns som den närmaste utvecklingszonen inom sociokulturella perspektiv (Säljö, 
2014, s. 119-124). Där är samspel och stöd centralt för kunskapsutveckling. Genom att ta stöd 
i cirkelmodellen kan både cirkelmodellen, läraren och eleverna ses som mer kompetent, alltså 
att stötta till behärskning av språket.  

Lärarens stöttning i arbetet med texter utgår från cirkelmodellens fyra faser. I den första fasen, 
fas ett, utforskar lärare och elever tillsammans det aktuella ämnet och lär sig nya ord som är 
kopplat till ämnet (Hedeboe & Polias, 2008). I studien arbetade lärare och elever med 
vägbeskrivningar. Därför började deltagarna studera en karta över närområdet och nya 
ämnesord och gick sen ut och testade. Eleverna fick då möjlighet att använda ämnesorden och 
tillsammans pröva sig fram hur en vägbeskrivning formuleras. De gjorde det genom att pröva 
ge instruktioner steg för steg under promenaden i närområdet. I den första fasen menar 
Hedeboe och Polias att en dialog förs med eleverna om deras förförståelse och att man är 
tydlig med vad arbetet ska leda till. Har eleverna redan kunskap om ämnet kan man gå direkt 
in i nästa fas. I fas två förklarar författarna att fokus ligger på att studera texter inom den valda 
genren. Tillsammans klargörs hur de är strukturerade, vilka speciella språkliga drag genren 
har osv. Arbetet går alltså ut på att textens uppbyggnad synliggörs för att sedan kunna skriva 
en egen text. Hedeboe och Polias menar att under detta arbete utvecklar eleverna ett 
metaspråk. Deltagarna i studien studerade olika vägbeskrivningar och lyfte dess specifika 
språkliga drag och struktur. I fas tre beskriver författarna att lärare och elever tillsammans 
konstruerar en text. Läraren stöttar eleverna att skriva en text på högre nivå än vad de klarar 
själva. Den kunskap som eleverna fått med sig från de två första faserna samlas ihop och 
förbereder dem för nästa fas. Elever och lärare i den aktuella studien skrev en vägbeskrivning 
tillsammans där läraren ställde frågor som stöttade eleverna i skrivandet. I den sista fasen, fas 
fyra, skriver eleverna egna texter med stöd från det tidigare arbetet (Hedeboe & Polias, 2008). 
Eleverna i studien skrev egna vägbeskrivningar i par eller enskilt. Lärarens stöttning och 
guidning genom genrens struktur samt förbi talspråket till skriftspråket är viktigt menar 
Callaghan et al. (1993, s. 182). Därför innebär cirkelmodellen att läraren är uppmärksam på 
att alla elever är med och i annat fall backar. Författarna menar att varje fas i cirkelmodellen 
återkommer man till och arbetar med flera gånger. I studien har lärarna och eleverna gått 
igenom alla faser en gång med genren instruktioner. Genrepedagogiken bygger på SFG och 
därför användes denna grammatik i cirkelmodellen. 

)*2,%:'26>+7#6,'-#%$$!(05::5,'6!!
För att studera metaspråket och metaspråklig medvetenhet krävs en översikt av språkteorin. 
För vidare läsning se exempelvis Genrebyrån (Hedeboe & Polias, 2008). Genrepedagogiken 
bygger på Michael Hallidays språkteori, SFG, som han utvecklade på 70-talet (Johansson och 
Sandell Ring, 2010).  



 
 

 
6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
SFG är ett verktyg för att skapa mening (Martin, 2009) och dess fokus på sociala kontexter 
visar på kopplingen till sociokulturella perspektiv där språket är det främsta verktyget (Säljö, 
2005, s. 34-81). Säljö beskriver att nästan allt det vi människor gör med varandra görs genom 
språket. Behärskningen av språket är centralt för allt lärande eftersom det är genom språket 
som kunskap kan lånas och utvecklas (Säljö, 2014, s. 30-97). Hedeboe och Polias (2008) 
lyfter fram att SFG kan stötta oss bland annat att förstå och skapa texter samt kritiskt granska 
dessa. Språket utgår från en kulturell och social kontext och grammatiken har fokus på 
funktion och betydelse till skillnad från den traditionella grammatiken (Kress, 1993). Vår 
tolkning är därför att helt andra mål kan uppnås genom att utgå från SFG än den traditionella 
grammatiken. Den sociala och kulturella kontexten samt syftet påverkar språket och medför 
olika val som i sin tur blir olika mönster som kallas för genrer (Johansson & Sandell Ring, 
2010). Det innebär att varje kultur skapar sina genrer. Människor deltar i flera sociala 
kontexter och kan därför känna igen flera olika genrer om än inte medvetet. Läser du första 
meningen i en berättelse kan du säkert direkt tala om att det är en berättelse och säkert också 
vilka olika delar du förväntar dig i berättelsen. Dessa olika steg/delar förklarar Hedeboe och 
Polias (2008) är olika i olika genrer eftersom de har olika syften. Genrer och dess struktur kan 
därför vara ett fokus i undervisningen och återfinns i det yttersta skiktet (Figur 2). 
 
Språkregistret kan vara en annan ingång till att studera språket och är det mellersta skiktet 
(Figur 2). Där utgör fältet ett fokus, alltså ämnet med dess specifika ämnesspråk, relationen 
ett annat som syftar på hur vi använder språket för att skapa relation mellan till exempel läsare 
och författare och slutligen kommunikationssättet som beskriver om det till exempel är tal 
eller skrift (Johansson & Sandell Ring, 2010). Dessa delar kan användas som olika glasögon 
för att studera språket. Hedeboe och Polias (2008) menar att fältet handlar om innehållet och 
om det är formulerat mer vardagligt eller mer abstrakt. Relationen beskrivs istället som hur 
författaren förhåller sig till läsaren. Ett exempel är att man kan välja att förklara för ett barn 
eller en annan med liknande kunskaper som en själv. Slutligen innebär kommunikationssättet 
att språket ändrar sig om det är tal eller skrift.  
 
Språket har tre metafunktioner (Martin, 2009). Hedeboe och Polias (2008) beskriver att en 
metafunktion behandlar hur vi interagerar med varandra och hur språket skapar roller och 
relationer mellan deltagarna. En annan handlar om hur vi använder språket för att guida 
läsaren genom texten och skapa den röda tråden. Slutligen innebär den sista metafunktionen 
att det finns verktyg som deltagare, processer och omständigheter för att uttrycka fältet. 

Figur 2. Språkets olika skikt. (Inspirerad av Hedeboe & Polias, 2008, s. 85) 
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Genom att anta dessa perspektiv istället för språkregistret kan ett annat innehåll fokuseras. 
Metafunktionerna är nära förknippade med språkregistret (Martin & Rothery, 1993) och 
innebär att de samarbetar nära varandra. Martin och Rothery menar att det gör SFG värdefullt 
för lärare. Känner man till den ena delen, exempel metafunktionen kan man förstå 
språkregistret och dess organisation eller tvärtom. Metafunktionerna återfinns innerst i figur 2. 
 
Grammatiken används i aktionerna för att kunna reflektera över språket som är ett viktigt 
redskap för lärande och utveckling. Men det är inte bara språket utan även kommunikationen 
(Säljö, 2005, s. 81-225). Kommunikationen förklarar Säljö snarare handlar om interaktionen 
mellan människor och inte enbart vad som sägs eller hörs. Vidare är det kommunikationen i 
den sociala interaktionen som möjliggör lärande och utveckling. Genom kommunikationen 
blir eleven delaktig i hur omgivningen uppfattas av andra människor (Säljö, 2010, s. 67). I 
cirkelmodellen möjliggörs detta och delaktigheten gör att eleverna får höra hur andra sätter 
ord på omgivningen och olika händelser i denna. Det gör att eleven kan använda det i andra 
sammanhang. Lärandet av ett nytt språk kräver däremot en annan stöttning än utvecklingen av 
vardagsspråket (Säljö, 2005, s. 84-225). Tillägnandet av språket medför sedan deltagande i 
världen, det formar vårt tänkande samt är grunden för att kunskap ska kunna bevaras.  

I studien arbetar deltagarna med den instruerande genren. Instruerande texters struktur 
beskriver Johansson och Sandell Ring (2010) med tre steg: mål, material och metod. Syftet är 
att beskriva hur något ska göras för att uppnå ett specifikt mål. Vidare beskriver författarna de 
specifika språkliga dragen för genren som att processer återfinns på temaplats (först i 
meningen) i imperativform exempelvis gå, häll, vispa. I instruktioner används allmänna (ägg) 
eller specifika deltagare (äggen) och omständigheter som i skålen och genom dörren. 

<%#-:+?05#&%!
I studien har det funnits ett nära samarbete mellan forskare och lärare på fältet. Arbetet kan 
beskrivas i de fyra steg som Rönnerman (2011) lyfter: planera, agera, dokumentera samt 
reflektera. Vi har därför börjat processen med att planera tillsammans med lärare och elever. 
Vi tog tidigt kontakt med lärarna i de klasser där undervisningen (aktionerna) och 
undersökningen skulle genomföras och förde en diskussion kring vad som behövde utvecklas 
i dessa klasser. Det framgick då att eleverna i båda klasserna behövde arbeta mer med 
instruktioner samt utveckla sitt ordförråd. Efter att ha lagt denna grund fick eleverna beskriva 
vad de tänkte på när de hörde ordet instruktioner. Detta resulterade i en lista varifrån vi sedan 
valde ut vägbeskrivningar för arbetet med instruktioner. Med hänsyn till detta planerade vi för 
aktionerna. Vi valde att planera utifrån metoden genrepedagogik då vi tidigare genomfört en 
litteraturstudie om denna och därför vet att den metoden skulle kunna bemöta 
problemområdet. På detta sätt tog vi utgångspunkt i praktiken för att se 
utvecklingsmöjligheterna på dessa två skolor. Det ovan beskrivna arbete genomfördes som ett 
utvecklingsarbete. Aktionerna beskrivs under rubriken Utvecklingsarbete. Genomförandet 
dokumenterades systematiskt med dagbok, reflektion och film för att det skulle kunna leda till 
ny och djupare kunskap. Dokumentationen beskrivs under rubriken Dataproduktion. 
Avslutningsvis har vi kontinuerligt reflekterat över processen och under rubriken Reflektioner 
över processen lyfter vi några av dessa reflektioner. Vi var både undervisande lärare och 
forskare. Vidare benämns vi som forskare. 
 
Den nära kopplingen mellan forskare och lärare på fältet menar Rönnerman (2011, 2012) är 
centralt i aktionsforskning vilket även var vår utgångspunkt i praktiken. Här läggs alltså fokus 
som Rönnerman (2012) lyfter fram, på den egna praktiken för att göra förändringar som 
systematiskt observeras under hela processen. Folkesson (2012) betonar vikten av systematik i 
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arbetet för att höja professionaliteten och komma ifrån det kontextbundna som i sin tur kan 
leda till djupare lärande och ny kunskap.  
 
Här nedan beskriver vi genomförandet av studien utifrån följande rubriker: Förutsättningar, 
Utvecklingsarbete, Dataproduktion, Analysmetod, Reflektioner över processen, Etiska 
aspekter samt Trovärdighet där metoddiskussion ingår. 
 
@?07,23,,#'#(50!
Skolorna där aktionsforskningen genomfördes är F-6 skolor i västra Sverige med en klass i 
respektive årskurs. Den ena ligger i en liten by och den andra i en stadsdel. Den förstnämnda 
har en lärare per klass och den andra har två lärare i varje klass. Byskolan är en årskurs 3 med 
12 elever och den andra skolan är en årskurs 2 med 23 elever. Gemensamt för båda skolorna 
var önskemålet att fokusera på instruktioner. Arbetssättet med genrepedagogiken var nytt för 
både forskarna och skolorna.  
 
A,;%.6$'#(250B%,%!
I undervisningen arbetade vi som lärare med instruerande texter under tre veckors tid 
inspirerat av genrepedagogiken och cirkelmodellens fyra faser i respektive klass. Det som 
ligger till underlag för att besvara forskningsfrågan är enbart arbetet under cirkelmodellens fas 
två och därför har dataproduktionen skett under dessa pass. Vi har tillsammans modellerat och 
dekonstruerat vägbeskrivningar under tre pass i cirkelmodellens fas två. Under det första 
passet fick eleverna en instruktion i flera delar som de skulle organisera i rätt ordning vilket 
följdes upp genom att prata om ordningen och varför det är en speciell ordning i instruktioner. 
Under nästa pass lade vi fokus på vägbeskrivningens struktur som börjar med målet och sen 
en lista över tillvägagångssätt. Vi jämförde även olika vägbeskrivningar. Till sist arbetade vi 
med språkliga drag som är specifika för vägbeskrivningar.  
 
C5,590-&76,'-#!
För att besvara studiens forskningsfråga valde vi att filma undervisningstillfällen samt skriva 
dagbok med reflektioner för att dokumentera processen. Utöver detta har båda forskarna 
reflekterat tillsammans med klasslärarna vid varje undervisningstillfälle. Filmningen har ägt 
rum i klassrummen under de pass vi arbetat med vägbeskrivningars struktur och språkliga 
drag, det vill säga cirkelmodellens fas två. Vi har filmat tre undervisningspass var, vilket har 
resulterat i ungefär en och en halv timmes video som sedan legat till grund för analysen. 
Videokameran har varit placerad bakom eleverna under alla pass. Dokumentationen har 
förvarats på filmkamera eller på usb-minne och endast varit tillgängliga för forskarna. 

I undervisningen har vi arbetat i både större och mindre grupper. Varje grupp har deltagit i tre 
pass var, om ca 15-20 minuter. Det första passet ansåg vi lämpade sig i helklass men de andra 
passen fungerade bäst i mindre grupper. Grupperna fördelades av forskarna som i första hand 
tog hänsyn till de som inte ville delta eller som var borta på grund av sjukdom. Byskolan med 
tolv elever i klassen fick godkännande för elva elever. På byskolan deltog elva elever vid 
första passet, alltså alla med godkännande. Vid pass två filmades sju elever och vid pass tre 
filmades nio elever. På den andra skolan fick alla 23 elever delta. Vid första passet var 22 
elever närvarande och vid pass två och tre sju elever närvarande. Det var samma grupp som 
filmades under pass två och tre då den var fulltalig vid båda tillfällena. 
 
Genom hela arbetet krävs en systematisk dokumentation och vi har valt metoder som kan 
bidra med underlag för att besvara forskningsfrågan och som är vanliga för denna ansats. 
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Genom att använda video fick vi fyllig data (jmf Lindgren, 2012) till skillnad mot om vi 
enbart observerat, då mycket data kan gå förlorat, vilket motiverar vårt val. Valet gav oss 
också möjlighet att se filmen flera gånger och att kunna pausa för att kunna synliggöra ännu 
mer. Däremot lyfter Lindgren att även filmning blir en tolkning av verkligheten. För att 
undvika konstlade situationer har vi provat olika placeringar av kameran men slutligen 
bestämt oss för att placera den bakom eleverna för att undvika att eleverna skulle bli 
påverkade (Bjørndal, 2005). Hur detta gick kan du läsa vidare om under Reflektioner över 
processen.  

Valet av klasser och skolor samt grupperna inom dessa utgjordes av ett bekvämlighetsurval. 
Detta beskriver Bryman (2011) som att det som finns tillgängligt för forskaren är det som 
används. Skolorna är även forskarnas VFU-skolor vilket var det som fanns tillgängligt. Detta 
menar författaren också ofta innebär ett högt deltagarantal, vilket det blev här. På den första 
skolan deltog elva av tolv elever och på den andra skolan deltog 22 av 23 elever.  

D#5$*2:%,-&!
Vi har valt att transkribera de sex tillfällen vi filmat för att kunna distansera oss samt få en 
överblick på materialet. Efter att filmerna transkriberats valde vi att läsa igenom materialet 
flera gånger. Genom att transkribera vårt material kunde vi få en distans till materialet då 
Rennstam och Wästerfors (2011) menar att bara för att vi själva har samlat in materialet 
innebär det inte att vi har en överblick. Bjørndal (2005) menar att tack vare transkriptionen 
kan vi få en överblick och därigenom få möjlighet att skönja mönster. I analysen har vi sedan 
inspirerats av Rennstam och Wästerfors (2011) genom att först sortera och sedan reducera 
våra data utifrån forskningsfrågan. Transkriberingen vi valt är inspirerad av Brymans (2002) 
tecken. Tecknen vi använder förklaras i Bilaga A. 
 
Analysen utgår från transkripten och började med en sortering av dessa. Vi började därför 
skriva stödord i utdragen som beskrev vad de handlade om samt stryka de delar av 
transkripten som inte svarade på forskningsfrågan som till exempel kunde vara småprat elever 
och lärare emellan. Fokus låg på när samtalen kretsade kring texternas struktur och språkliga 
drag. I denna sorteringsprocess kunde vi urskilja att stödorden ringade in fyra områden. 
Områdena har färglagts i olika färger för att göra processen tydlig. Genom ytterligare läsning 
har områdena ringat in fyra specifika kategorier. För att se om kategorierna var stringenta 
fördes de in i analystabeller (Bilaga B1-B3). Genom att göra detta kunde vi se att kategorierna 
täckte in allt material. Därefter har vi reducerat materialet genom att göra urval av de 
transkript som bäst beskrev varje kategori till resultatdelen som representerar materialet. 
Under denna process föll en kategori bort då vi insåg att alla utdrag i kategorin kunde placeras 
in i de andra tre kategorierna. Genom analysen är det alltså tre kategorier som representerar 
våra data: Eleverna sätter ord på ett innehåll som läraren uppmuntrar och bekräftar, Läraren 
ställer kontrollerande frågor för att klargöra förståelse eller flytta fokus samt Läraren ställer 
öppna frågor som ger utrymme till reflektion. I resultatet beskriver vi sedan det vi funnit och 
visar på olika tolkningar av detta samt argumenterar för upptäckterna.   
 
E%+$%6,'-#%0!?;%0!90-.%22%#!
Som vi tidigare nämnde är ett av de fyra stegen i aktionsforskning att reflektera över 
processen. Därför lyfter vi här några gemensamma reflektioner över processen.  
 
Vi har insett att aktionsforskning med dess systematik inte är helt lätt att realisera. Det har till 
exempel inte alltid varit lätt att reflektera med handledare i direkt anslutning till lektionerna. 
Speciellt en av oss har haft svårare att hitta tillfällen att ostört tillsammans med handledaren 
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reflektera över lektionstillfället. Under reflektionerna med handledarna framkom det att 
många var aktiva i undervisningen, även de som i vanliga fall var tysta och tillbakadragna. 
Vidare reflekterades det om SFG och traditionell grammatik kan blandas eller om det skulle 
bli för rörigt för eleverna. Tydligheten och strukturen som cirkelmodellen bidrog med var 
också något vi uppskattade och inspirerades av. Från dagboksanteckningarna framkommer det 
att cirkelmodellens fas ett uppskattades men att när vi gick vidare till fas två blev 
undervisningen lite stelare och vi ställde oss frågan om det skulle gå att göra på andra sätt.  
 
Det var inte heller självklart var man skulle placera ut kameran i klassrummet för att den 
skulle störa så lite som möjligt men ändå fånga det vi behövde. Under agerandet när 
filmkameran var framme upplevde vi, utifrån våra dagboksanteckningar, att eleverna tyckte 
det var spännande och inte skrämmande. Ibland kom det någon kommentar kring att de blev 
filmade men detta var något som skedde väldigt sällan, vilket var en positiv överraskning då 
vi varit medvetna om det Bjørndal (2005) beskrivit om att eleverna kan bli påverkade av 
filmningen och att undervisningen därmed kan bli konstlad.  
 
F,'265!529%6,%0!!
I studien har vi tagit hänsyn till de fyra forskningsetiska principerna som Vetenskapsrådet 
(2002) beskriver. Det har vi gjort genom att informera klasslärare och elever kring syftet med 
studien och vad ett deltagande skulle innebära. Vidare har vi skickat ut ett informationsblad 
(Bilaga C) till alla vårdnadshavare där de kan fylla i om de samtycker till deras barns 
deltagande i studien. För att ytterligare förtydliga har vi vid behov även muntligen 
kommunicerat detta till vårdnadshavarna. En elev fick inte närvara vilket vi har löst genom att 
dela upp gruppen. Vidare har vi varit observanta på om eleverna var obekväma i deltagandet 
för att i så fall kunna avbryta men detta har vi inte behövt göra. Vi har också kommunicerat 
till eleverna att de får avbryta sitt deltagande när de vill. Det som dokumenterats används 
endast till studien och ingen personlig information används. Därför är alla namn i studien 
fiktiva. Vi har enbart filmat det som är av vikt för vår forskningsfråga, alltså arbetet i fas två. 
All dokumentation kommer förstöras efter avslutat examensarbete.  
 
G0-;30&'(/%,!
Under denna rubrik beskriver vi studiens trovärdighet utifrån dess ansats och de metodval 
som gjorts i genomförandet. Vi kommer även problematisera trovärdigheten i relation till tre 
aspekter av valditet som är centrala inom aktionsforskning: demokratisk validitet, 
processvaliditet samt dialogisk validitet (Anderson, Herr & Nihlen, 2007). 
 
Deltagarna i studien är två klasslärare, författarna samt två klasser i årskurs 2 och 3. Både 
klasslärarna och eleverna var med och bestämde riktning för undervisningen vilket är centralt 
i aktionsforskning då vi utgår från praktiken och forskar tillsammans. Under arbetet har sedan 
klasslärarna tillsammans med oss reflekterat kring varje undervisningstillfälle för att få en 
bättre överblick. De elever som inte fick eller inte ville vara med deltog inte vid de tillfällen 
som filmades. För att alla ändå skulle få samma undervisning genomförde klassläraren på den 
ena skolan vissa aktioner. Vidare anpassades aktionerna efter eleverna längs med studien till 
exempel genom att stanna kvar i en av cirkelmodellens faser lite längre eller gå vidare när det 
behövdes. Genom dessa val menar vi att vi uppfyller en demokratisk validitet (Anderson, Herr 
& Nihlen, 2007) som innebär hur deltagarnas perspektiv tas i beaktande. Trots den elevnära 
planeringen där eleverna exempelvis bidrog med valet att arbeta med vägbeskrivningar, anser 
vi att de kunde blivit mer delaktiga i de resterande delarna. Vidare bör det problematiseras att 
vi hade dubbla roller vilket blir en komplex situation. Vi upplevde att det var svårt att skilja 
dessa roller åt vilket kan ha påverkat både aktionerna och analysen. Vi kan undermedvetet ha 
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styrt aktionerna mot vår forskningsfråga. Det visade sig också svårt att få distans till 
dokumentationen under analysen. Det gjorde att analysarbetet tog lång tid, men genom att 
transkribera filmerna och utgå från transkripten fick vi mer distans till genomförandet. 
Ytterligare en bidragande faktor var att det gick en tid mellan aktionerna och analysen vilket 
gjorde det lättare att distansera sig från materialet.  
 
Klasslärarna på skolorna kommunicerade att eleverna behövde bli bättre på instruktioner och 
för att bemöta detta planerades aktioner utifrån en färdig modell, genrepedagogiken. Modellen 
valdes då tidigare forskning har visat på positiva effekter. Det har visat sig att den kan stötta 
lärare och elever att arbeta med olika genrers struktur och språkliga drag. Aktionerna var 
därmed väl grundade med tidigare forskning kring modellen och därmed också väl riktade 
mot det identifierade problemområdet då eleverna skulle få möjlighet att utveckla sina 
kunskaper kring instruktioner. Däremot var det en ny metod för forskarna vilket kan ha 
påverkat genomförandet. Denna del är beskriven under rubriken Utvecklingsarbete. Då redan 
effekter av genrepedagogiken är studerade, valde vi att studera samtalen i ett 
genrepedagogiskt arbetssätt för att kunna bidra med kunskap om metaspråklig medvetenhet 
och på så sätt bidra med kunskap. Trots att studien fokuserar på den metaspråkliga 
medvetenheten är aktionerna valda för att bemöta den specifika praktikens problemområde 
vilket då innebär att vi tagit hänsyn till processvaliditeten (Anderson, Herr & Nihlen, 2007).  
 
För att stärka trovärdigheten och studiens transparens är dess förutsättningar, process och 
resultat noggrant beskrivna vilket visar den röda tråden genom arbetet. Vi har valt att tydligt 
beskriva utgångspunkt för studien och de skolor och klasser vi har varit i. Vidare kompletteras 
resultatet med transkriptutdrag från våra observationer och analysen beskrivs grundligt samt 
stödjs av en analystabell (bilaga B). Dessa val bidrar till en dialogisk validitet (Anderson, 
Herr & Nihlen, 2007) vilken fokuserar på studiens transparens.  
 
Genom att göra studien på två skolor i två klasser med två olika forskare och komplettera 
detta med reflektion och dagboksskrivande kan vi presentera fyllig data. Detta kan vara en typ 
av triangulering (Anderson, Herr & Nihlen, 2007). Vidare har vi och handledarna fört dagbok 
över processen vilket Anderson et. al menar är viktigt just i aktionsforskning eftersom 
processen kan ändras med tiden tillsammans med deltagarna. Dagboksskrivandet bidrar till att 
hela genomförandet blir belyst och transparent. Slutligen har båda skolorna fått återkoppling 
på utvecklingsarbetet med dess resultat. Trots att genomförandet är beskrivet är det 
problematiskt att diskutera överförbarhet eller generaliserbarhet i aktionsforskning menar 
Lincoln och Guba (1985 refererad i Folkesson, 2012). Därför är det också upp till läsaren att 
ta ställning till studiens unika kontext och reflektera över dess värde för deras verksamhet. 
Ytterligare bör bekvämlighetsurvalet lyftas fram eftersom det påverkar överförbarheten. 
Enligt Bryman (2011) gör ett sådant urval att resultatet inte går att generaliseras. Utifrån detta 
anser vi att det blir än viktigare att tydliggöra hela processen. Genom att vi valt att utgå från 
tre vedertagna validitetskriterier kan vi stärka studiens trovärdighet. 

E%27$,5,!
Genom analys av transkripten från cirkelmodellens fas två har forskningsfrågan Hur samtalar 
lärare och elever om texters språkliga drag och struktur? kunnat besvaras.  Fas två innebär 
att studera modelltexter inom den valda genren, här instruktioner, och reflektera över deras 
struktur och specifika språkliga drag. I samtalen är lärarna även forskarna. Kategorierna som 
besvarar forskningsfrågan är följande: Eleverna sätter ord på ett innehåll som läraren 
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uppmuntrar och bekräftar, Läraren ställer kontrollerande frågor för att klargöra förståelse 
eller flytta fokus samt Läraren ställer öppna frågor som ger utrymme till reflektion. 
  
F$%;%0#5!23,,%0!-0&!91!%,,!'##%/1$$!2-:!$3050%#!799:7#,050!-./!B%603+,50!!
I analysarbetet identifierades att när eleven sätter ord på genrens struktur och språkliga drag 
uppmuntrar och bekräftar läraren detta. Läraren gör detta genom att ställa frågor som 
förtydligar och uppmuntrar eleven till att fortsätta och utveckla sitt svar. Detta bidrar till att 
eleven måste gå ännu djupare och verkligen förklara och sätta ord på det som står i fokus i 
samtalet för tillfället, alltså att reflektera över språket. I början av nedanstående utdrag kan 
man se att Kajsa har svårt att sätta ord på sina tankar och då försöker läraren tolka och 
klargöra vad hon tänker. Emellanåt stöttar läraren med egna beskrivningar för att slutligen 
hamna i en gemensam förståelse av företeelsen och därmed ett gemensamt språk.  
 
 

Lärare: Precis, då hade ni ju inte ens behövt läsa texten ju. Då hade ni ju bara lagt dem efter siffrorna. 
Men annars så har en instruktion alltid antingen med siffror eller med små punkter framför. Kajsa?  
Kajsa: Eh, ehm. Där är liksom mellanrum mellan. Ehm. Om man hade velat skriva typ hum så börjar man 
inte skriva direkt efter.  
Lärare: Menar du direkt efter här eller menar du undertill?  
Kajsa: Alltså här, om där är en bit kvar där. Så hoppar man ner och skriver här.  
Lärare: Precis. Man kan säga att det är en bit av instruktionen åt gången, var det så du menar? Så att 
allting inte står i en stor text alltså?  
Kajsa: Det är som en lista.  

 

Kajsa lyckas med stöd av läraren sätta ord på sina tankar så att övriga deltagare kan ta del av 
det. Till att börja med hittar inte Kajsa de generella begreppen och använder därför egna ord 
för att beskriva det hon uppmärksammat. Men tillsammans med läraren för de samtalet framåt 
vilket slutligen resulterar i ett generellt begrepp (lista) som förklarar en del av genrens 
struktur. Detta kan senare användas till fortsatt arbete.  I samtalen framkommer det att trots att 
läraren är den som styr samtalet så ges eleven mer utrymme och tid i utdraget ovan för att 
själv sätta ord på sina tankar kring det som är i fokus, nämligen instruktionens struktur.  

Ett annat sätt att uppmuntra och bekräfta eleverna var när de reflekterade kring ett innehåll 
och läraren utvecklade det eleven sagt. Utdraget nedan visar ett samtal kring instruktioners 
syfte när Amadeus gör en upptäckt att alla instruktioner inte har samma struktur. Denna 
reflektion bekräftas och utvecklas av läraren.  
 

Lärare: Ja, så där stämmer det också in att instruktioner berättar vad man ska göra för någonting, det är 
någonting man ska göra.  
Amadeus: Men ibland i vissa spel står inte allt. 
Lärare: Nä:: spel spelinstruktioner är ju lite speciella för där står ju regler och där står em:: hur man 
vinner och hur man förlorar och lite sånt så den ser ju inte riktigt ut så här. 

 
Läraren bekräftar Amadeus reflektion genom att först enbart instämma i det nyss sagda för att 
därefter utveckla det. Att läraren väljer att själv utveckla kan grunda sig i en vilja att få alla 
elever med sig i Amadeus resonemang. Till skillnad från samtalet mellan Kajsa och läraren 
ger inte läraren Amadeus utrymmet att själv sätta ord på sina tankar även om Amadeus här 
gör en reflektion läraren inte gjort. Detta kan bero på att spelinstruktioner inte skulle vara i 
fokus under samtalet och då eleverna och lärarna är nya på detta sätt att prata om språk ville 
läraren inte stanna upp för länge vid denna typ av instruktion. Å andra sidan är det 
begränsande att läraren inte ger eleverna större utrymme att prata om strukturen. 
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Analysen visar på både tvåpartssamtal som citaten ovan, mellan lärare och elev men också på 
när lärare delade ut ordet mellan olika elever. När eleverna reflekterade kring genren 
bekräftade läraren detta och uppmuntrade sedan en annan elev att förklara vidare. Genom att 
läraren delade ut ordet till olika elever fick dem en möjlighet att förklara tillsammans. På så 
sätt fick eleverna större talutrymme. 
 
H3050%#!2,3$$%0!6-#,0-$$%05#&%!+01(-0!+?0!5,,!6$50(?05!+?02,1%$2%!%$$%0!+$*,,5!+-672!
Denna kategori handlar om kontrollerande frågor som ställs i samtalen som innebar att 
eleverna enbart svarade med få ord. Gemensamt för de kontrollerande frågorna var att de 
ställdes av lärarna och till stor del gick ut på att kontrollera om eleverna hade hängt med och 
själva kunde sätta ord på det centrala. De kontrollerande frågorna kunde vara formulerade 
som slutna eller ledande frågor.  

Analysen visar att många av frågorna var bundna till den text som var i fokus under samtalen. 
Nedan är ett utdrag som visar att läraren ställer en kontrollerande fråga om vad som är 
processen i meningen där eleven hittar svaren i texten och svarar genom att läsa innantill.  

Lärare: Och vilket ord beskriver vad vi ska göra?  
Fredrik: Gå ut [Lärare: Precis!] genom dörren. (Läser i texten) 
Lärare: Precis ja, gå ut, ja å vad har vi sen?  

Även om Fredrik i detta tillfälle inte svarar direkt på frågan utan istället läser hela meningen 
så upprepar läraren den del av elevens svar som är processen. Vår tolkning är att läraren vill 
föra samtalet framåt och därmed väljer att endast upprepa eleven istället för att be Fredrik att 
tydliggöra vad som faktiskt görs. Det viktigaste var kanske inte att eleven svarade rätt utan att 
veta var i texten man kunde hitta svaret. Genom att läraren sedan upprepade processen noterar 
eleverna detta och tar möjligen med sig denna kunskap till nästa gång. Även om de i samtalet 
inte använder sig av begrepp lånat från SFG samtalar de kring instruktionens struktur och 
språkliga drag med vardagliga ord lånat från den faktiska instruktionen. Vidare får eleverna 
inget utrymme att reflektera utan svarar endast med få ord.  

Förutom de frågor som höll sig nära texten ställdes också kontrollerande frågor som tog sin 
utgångpunkt i texten för att lyfta fokus till det mer generella. Utdraget visar ett exempel när 
läraren ställer en fråga vad ”förbi biblioteket” kallas för och vad det fyller för funktion i 
meningen utifrån SFG. Eleven svarar då med endast ett ord.  

Lärare: Förbi biblioteket och vad hette detta nu då? // Det vi pratade om // Och som vi skulle färga blått // 
O: 
Johan: Orientera // Omväntera 
Lärare: Rosa? 
Rosa: Omständigheter. 
Lärare: Precis omständigheter och nu tittar vi på nästa mening då. // 

 
Samtalet tyder på att det är viktigt att läraren synliggör om eleverna är med för att anpassa 
undervisningen därefter. Här visar Rosa att hon har med sig det grammatiska begreppet 
omständigheter, alltså en början på metaspråk. Analysen visar att kontrollerande frågor inte 
gav eleverna mer utrymme än att säga det korrekta svaret som ofta då bara blir ett ord. Det 
kan tolkas som ett icke kreativt sätt och man kan ifrågasätta vad eleven egentligen visar för 
kunskap. Eleven upprepar begreppet vilket kan förstås som att eleven bara kommer ihåg ett 
ord. Det visar inte på om eleven har förstått det. Om läraren gett eleverna utrymme att 
reflektera hade möjligen elevens förståelse visats.  
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De kontrollerande frågorna ställdes också på en mer generell nivå utan att ta utgångpunkt i 
vad som stod i texten. Citatet nedan visar när läraren ställer en fråga där svaret inte går att 
hitta i texten.  

 
Lärare: Faktatexter finns ju för att man ska lära sig fakta om någonting, till exempel ett djur, sådana texter 
som ni precis skrivit eh och instruktioner Loella varför finns dem? 
Loella: Ehm, till exempel om man behöver hjälp med något [Lärare: M::] till exempel / om ja om ja sitter 
hemma och gör läxan och så eller i skolan och gör läxan och behöver hjälp för jag kan inte så kommer 
Susanne och hjälper mig och så säger hon en instruktion till mig.  

 
Både läraren och eleven tog hjälp av tidigare erfarenheter i samtalet. Läraren valde att ge ett 
exempel från faktatexter vilket kan bero på att de tidigare arbetat med denna genre. Läraren 
väljer att konkretisera genom att ge ett exempel på en gemensam erfarenhet som gruppen har. 
Genom att läraren använder sig av tidigare erfarenheter kan detta ha inspirerat eleven att göra 
detsamma i sitt svar. I citatet ovan beskriver Loella att instruktioners syfte för henne är när 
läraren ger henne en instruktion när hon behöver hjälp med läxan, eleven provar sig fram i 
sina förklaringar. Vi kan också se att i utdraget är elevens svar längre och mer utvecklande än 
i tidigare utdrag. Andra kontrollerande frågor från läraren som inte utgick ifrån texten kunde 
till exempel vara kontrollerande frågor för att kontrollera om eleverna kom ihåg samtalets 
innehåll från tidigare undervisning eller andra gemensamma erfarenheter.  
 
Det visade sig också att en del av lärarnas frågor gav eleverna möjlighet att förklara det som 
för närvarande var i fokus för samtalet istället för att enbart läraren förklarar för eleverna. 
Läraren visar att fokus ligger på rubriken och frågar vad den syftar till. Eleven läser först 
rubriken innantill i texten men fortsätter sedan med en förklaring på vad rubriken har för 
funktion. 
 

Lärare: Vad kan vi få reda på genom rubriken. Vad säger rubriken oss i en instruktion? 
Emma: Hur vi ska gå ut ur skolan.  
Lärare: Precis, just den här rubriken gör det. Men // Kajsa 
Kajsa: Den berättar vad den ska liksom hjälpa oss med.  

 
Detta kan tolkas som ett alternativt sätt att inleda ett fokus för lärande genom att låta eleven 
sätta ord på rubrikens syfte och förklara, vilket Kajsa gjorde med ett vardagligt språk. 
Däremot är det svårt att säga om detta visar på en elevs förförståelse eller om det är nyvunnen 
kunskap i sammanhanget. Detta tjänar till att stötta eleverna att själva vara dem som bär fram 
den nyvunna kunskapen istället för att läraren ska förklara. Frågor av detta slag bidrog också 
till att eleverna fick större utrymme i samtalet. Det pekar på att frågor är viktiga för att 
eleverna ska sätta ord på vad de lärt sig och att de behöver stöttning för att generalisera 
kunskapen så att de vet hur de ska använda sig av den längre fram.  

Slutligen visar analysen att en del av lärarens frågor syftade till att upprepade gånger 
uppmana eleverna att upptäcka det som är generellt för vägbeskrivningar. Lärarna stöttade 
eleverna genom att kontinuerligt föra tillbaka samtalet till det som gäller för alla 
vägbeskrivningar för att på så sätt använda sig av fler generella beskrivningar. I utdraget 
nedan kan man se att läraren stöttar eleverna till att lyfta blicken från att bara se den specifika 
vägbeskrivningen framför sig till att se det som är lika för alla vägbeskrivningar. Detta 
resulterar i att deltagarna tillsammans formulerar de olika stegen i vägbeskrivningens struktur. 

Lärare: Ja nu tänker jag inte på en speciell mening utan till alla vägbeskrivningar först så skriver man var 
man ska starta och sen vad har man i resten av alla vägbeskrivningar sen? // vad står det här? //  
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Thea: Steg för steg. 
Lärare: Ja i en // vadå? 
Thea: Lista.  
Lärare: I en lista ja och den kan vara // Rita? 
Rita: Numrerad. 
Lärare: Numrerad ja precis titta på vägbeskrivningen där på tavlan nu // är den numrerad? […] 

 
I samtalet tar läraren och eleverna stöd modelltexten framför sig samt i den struktur de passet 
tidigare tillsammans formulerat för att kunna generalisera det specifika till det mer generella. 
Detta för att i förlängningen kunna använda sig av den generella strukturen när de i ett senare 
skede själva skriver instruktioner (cirkelmodellens fas tre och fyra). Läraren uppmuntrar till 
detta genom ledande frågor eller genom att tydliggöra för eleverna att det är alla 
vägbeskrivningar som de ska samtala kring, inte enbart den som finns framför dem på bordet. 
Genom analysen kan vi därmed se att läraren stöttade eleverna att utveckla generella regler 
för instruktioner. Utdraget kan förstås som att lärarens ledande frågor är centrala för att föra 
samtalet vidare och stötta eleverna att förstå det generella. Men det som också kommer till 
uttryck är att eleven inte får särskilt stort utrymme och enbart får svara på slutna frågor vilket 
inte gav eleverna möjlighet till reflektion.  
 
H3050%#!2,3$$%0!?99#5!+01(-0!2-:!(%0!7,0*::%!,'$$!0%+$%6,'-#!
En del av samtalet bestod av lärarens öppna frågor som gav eleverna utrymme till mer 
utvecklande och förklarande svar. Läraren frågade hur eleverna tänkte, bad dem utveckla, 
förklara och jämföra. Ytterligare frågor gav eleverna möjligheter till att sammanfatta och sätta 
ord på innehållet som var i fokus för att de skulle kunna ta med sig det till skrivandet längre 
fram samt frågor som stöttade eleverna till att fokusera på det som var generellt för 
instruktioner. Det betyder att läraren ställer allmänt öppna frågor men av olika slag som syftar 
till genrens struktur och språkliga drag och elevens bidrag blir att förklara på något sätt. 
Utdraget nedan ger ett exempel på hur läraren ställer en fråga som gör att eleverna förklarar 
hur de har tänkt vilket även gav eleverna mer utrymme och möjlighet till utförligare svar. I 
exemplet nedan använder sig läraren av en öppen fråga följt av följdfrågor för att eleverna ska 
utveckla sina svar och reflektera. Till att börja med fastnar eleverna och kan inte förklara men 
läraren envisas och uppmanar dem till att sätta ord på det praktiska. Eleverna har precis fått en 
instruktion i flera delar och varje elev har fått var sin del och därefter fått i uppgift att ställa 
sig i rätt ordning. Läraren går sedan in på hur man kan veta i vilken ordning instruktion ska 
vara.  
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Lärare: Vänta lite. Det jag funderar på nu det är hur visste ni att det skulle vara i denna ordningen? 
Vilda: Har ingen aning.  
Elev: Vi bara visste. 
Lärare: Ni visste ju för ni ställde er i någon speciell ordning / vad tycker du? 
Fredrik: Niklas står ju starta i klassrummet det är rätt så självklart. 
Lärare: Ja. 
Fredrik: Och Maria vad hade du? 
Maria: Gå ut ur klassrummet.  
Fredrik: Ja det är också rätt självklart så att 
Joakim: Sätt på dig kläderna 
Fredrik: Och sen gå ut ur 3:ornas klassrum. 
Rosa: Gå rakt fram där till kingrutorna.  
Vilda: Ja å sen så // man hade ju ansiktet mot tunnlarna så : gå fram till tunnlarna. 
Rita: Trippa över kullen med tunnlarna. 
 

Det visar sig inte vara helt enkelt att beskriva varför det är en specifik ordning och eleverna 
hänvisar till att det är självklart men kan inte sätta ord på det. Lärarens frågor fungerar 
stöttande för eleverna att börja reflektera över tillvägagångssättet. Dock kan man se att det 
hade behövts ytterligare stöttning för att kunna förklara ännu tydligare och kunna sätta ord på 
den kunskap de redan har med sig. Eftersom eleverna inte kunde sätta ord på ordningen pekar 
det på att lärarens frågor inte var tillräckligt stöttande. Å andra sidan gav den här typen av 
öppna frågor mer utrymme i samtalet för eleverna.  
 
Vidare visade sig en del av samtalet syfta till att få eleverna att sätta ord på innehållet som de 
precis hade pratat om för att kunna ta med sig till skrivandet i ett senare skede. Nedan frågar 
läraren vad eleverna tar med sig av uppgiften och vad de ska tänka på när de skriver egna 
instruktioner längre fram. Innan utdraget nedan har eleverna organiserat en instruktion i flera 
delar och reflekterat över ordningen och nu vill läraren att de ska formulera sina kunskaper 
och klargöra vad som är viktigt att ha med sig.  
 

Lärare: Vad säger ni då när man gör en sådan här vägbeskrivning /  och gör instruktioner vad ska man då 
tänka på är det viktigt att det är en speciell 
Filip: Samarbeta! 
Lärare: Ja det fick ni ju göra nu ja vad tänker du Fredrik? 
Fredrik: När man ska göra en: vägbeskrivning / då så kan man inte säga att gå åt eh ja 
Elev: Gå där 
Fredrik: Ja gå där för då fattar man inte om man pratar i telefon. 
Lärare: Nä. 
Fredrik: Och sen eller gå bakåt eh du kanske kommit till ett ställe där man inte kan gå bakåt. 
Lärare: Ja / precis ja så man måste var tydlig. 

 
Eleverna visar att de tar med sig olika lärdomar. Fredrik ger uttryck för hur viktigt det är att 
vara tydlig i instruktioner, alltså att man inte ska vara kontextbunden och säga gå där utan att 
det istället krävs en tydlighet i formulering som inte är kontextbunden. Fredrik har alltså gått 
till en högre abstraktionsnivå och reflekterar över kommunikationssättet och dess betydelse 
för formuleringen. Filip å andra sidan håller sig till den specifika uppgiften och menar att man 
måste samarbeta. Kanske är det något eleven själv anser eller något han säger då han 
förmodar att läraren tycker att samarbete är viktigt. Det kan förstås som att det inte är 
självklart för alla att dra slutsatser på den abstraktionsnivån som läraren är ute efter och då 
kan lärarens fråga vara för lite stöttande. Det kan även ses som att båda faktiskt svarar på 
lärarens fråga men på olika abstraktionsnivåer.  
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Utöver detta visar analysen att lärarnas frågor även uppmanar eleverna att jämföra och dra 
egna slutsatser. Detta var dock inte lika frekvent förekommande. I fokus för lektionstillfället 
nedan studerar deltagarna olika vägbeskrivningar. Läraren uppmanar eleverna att titta på 
strukturen i vägbeskrivningarna och se vad som är lika för dessa. Den inledande frågan följs 
av följdfrågor samt Siri och Ritas förklaringar och beskrivningar.  
 

Lärare: Ja det gör den // nu ska vi se: nu har vi pratat om rubriken att det måste att man ska skriva målet 
där vart man ska // men om vi fortsätter vad händer efter rubriken i varje instruktion efter rubriken / 
kommer detta / efter rubriken så kommer här // å:  efter rubriken så / va e det som händer i alla vad som är 
lika i de här tre instruktionerna// efter rubriken / bara titta här efter rubriken så fortsätter det här kommer 
rubriken fortsätter det Siri  
Siri: Man ska starta eller först där xx första och den sista  
Lärare: Ja här menar du 
Siri: Ja då startar man ju någonstans xx gå eller kör 
[…] 
Siri: De sista är lika. 
Lärare: Ja och hur ser det ut då // hur är det ordnat // hur har man ordnat texten Rita? 
Rita: Från början till slut  
Lärare: Från början till slut ja så berättar man hur man ska komma till målet //  och man har gjort 
någonting mer kolla framför varje mening 
Rita: 1 2 3 

 
Det tar tid för eleverna att beskriva likheterna mellan vägbeskrivningarna och det krävs att 
läraren stöttar med fler frågor. Detta pekar på att det inte var enkelt för eleverna att formulera 
övergripande struktur för vägbeskrivningar. Utdraget visar att läraren använder generella 
begrepp för att beskriva strukturen medan eleverna använder ett vardagligt språk. Med hjälp 
av lärarens inslag av följdfrågor och lite förklaringar kunde de slutligen enas om någon 
gemensam förståelse för strukturen att det börjar med rubrik, följt av starta och sen en 
numrerad lista. Alltså kan det sägas att samtalet uppfyllde syftet med aktiviteten men den 
kunde ha varit mer stöttande och varierande för att ge eleverna mer talutrymme.  
 
)5::5#+5,,#'#(!
I analysen framgick att eleverna i samtalen visade en vilja att klargöra och definiera 
instruktionernas struktur och språkliga drag. Detta gjordes med hjälp av lärarnas uppmuntran 
och frågor. Dock visade det sig att läraren tog en stor plats i samtalet och att lärarnas stöttning 
inte alltid gav eleverna möjlighet att ta plats och reflektera, detta framförallt i den andra 
kategorin. När lärarna däremot använde sig av mer öppna frågor fick eleverna ett större 
utrymme att reflektera över språket detta kunde man också se i kategori ett. I samtalen om 
instruktionerna använde deltagarna sig av ett mer vardagligt språk men ibland användes ett 
metaspråk hämtat från SFG.  

C'26722'-#!
Syftet med studien är att undersöka elevers metaspråkliga medvetenhet i ett genrepedagogiskt 
arbetssätt i skolans tidiga åldrar. Studiens övergripande slutsats är att lärarens sätt att ställa 
frågor i cirkelmodellens fas två är en avgörande faktor för utveckling av elevers metaspråkliga 
medvetenhet. Vi kommer här lyfta fram några viktiga upptäckter och diskutera det i relation 
till bakgrunden. De punkter som diskuteras är djupet i arbetet, vår tolkning av cirkelmodellen, 
lärarens roll i samtalet samt strukturen för arbetet.  
 
Resultatet visar att i samtalen reflekterar deltagarna över språket men frågan vi ställer oss är 
hur djupa reflektionerna verkligen är. Genom att arbeta med instruktioner utifrån 
cirkelmodellens fyra faser kunde vi tillsammans bygga upp genrens specifika ämnesspråk, 
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struktur och några språkliga drag. Det kan påstås att eleverna utvecklat en metaspråklig 
medvetenhet enligt Kowals (2009) definition då vi i samtalen reflekterade över språket och 
dessutom till viss del använt ett metaspråk. Metaspråket vi använde var både ett vardagsspråk 
(exempel om textens syfte) och till viss del terminologi hämtat från SFG (process, 
omständighet). Även om vi utifrån Kowals definition kan mena att en metaspråklig 
medvetenhet utvecklats genom undervisningen så har vi bara skrapat lite på ytan om vi ska se 
till Bialystoks (2001) definitioner kring de metalingvistiska färdigheterna. På en mer generell 
nivå har kunskaper om språket utvecklats men har vi använt oss av den kunskapen i att aktivt 
uppmärksamma de språkliga fenomenen? Lärarna och eleverna pratade om instruerande 
genres struktur, att de börjar med en rubrik som är målet och fortsätter med en lista över 
tillvägagångssättet för att nå målet. Vidare lyftes att varje punkt i tillvägagångssättet börjar 
med en process. Därför visar deltagarna en viss kunskap om olika begrepp och genrens 
generella drag samt att de börjat tillägna sig det specifika ordförråd som Schleppegrell (2013) 
menar att SFG kan bidra med. Vidare har vi som denna författare beskriver även studerat 
texternas mönster genom samtal om instruktioners struktur. Däremot menar vi att lärarna och 
eleverna inte studerat texterna närmare genom att till exempel analysera författarens syfte 
med de val som gjorts.  
 
Vår tolkning av cirkelmodellen var att bygga upp det ämnesspecifika språket samt lära sig om 
genrens struktur och språkliga drag vilket vi i efterhand inser begränsade oss. I 
cirkelmodellens fas två valde vi att fokusera på instruktioners struktur och språkliga drag. Det 
innebär att vi arbetade med språkregistrets fält samt en av metafunktionerna. Vi hade istället 
kunnat studera texter utifrån de olika skikten som vi presenterade i figur 2. Det hade kunnat 
kunnat ge oss insikter i genren och språket på djupare plan. I förlängningen hade detta kunnat 
göra att vi tillsammans utvecklat metalingvistiska färdigheter samt metaspråklig medvetenhet 
på djupet. Då vi inte studerat texterna på ett djupare plan kan man fråga sig om vi verkligen 
använt den kunskap och terminologi vi börjat tillägna oss kring struktur och språkliga drag 
även om vi samtalar om det. Att enbart lära sig terminologin menar Boström och Josefsson 
(2006) inte är tillräckligt utan man måste börja använda sig av det. Om vi återkommer till 
Bialystok (2001) så menar vi att vi kan hävda att vi har uppnått någon form av metalingvistisk 
kunskap. Däremot hade vi behövt använda denna och aktivt ge uppmärksamhet till olika 
aspekter av språket för att komma vidare i utvecklingen.  
 
I den närmaste utvecklingszonen beskriver Säljö (2014) att man fokuserar på det eleverna kan 
göra med rätt stöd istället för att se till begränsningarna. De slutna frågorna som läraren 
ställde i samtalen kan då ifrågasättas om de verkligen var det optimala stödet. Tillät dessa att 
eleverna utvecklades så långt som möjligt? Resultatet visar att detta starkt begränsade 
eleverna och deras utrymme i samtalen till skillnad från när läraren ställde mer öppna frågor. 
Lärarens öppna frågor möjliggjorde att elevernas reflektioner lyftes, vilket visar sig i kategori 
ett och tre. De flesta av de slutna frågorna som läraren ställde ledde inte till att eleverna 
reflekterade utan enbart svarade med få ord. Detta kunde vi framförallt se i kategori två. Även 
om det kan ses som begränsande visade det sig i analysen att de var viktiga för att eleverna 
skulle sätta ord på deras nya kunskaper. Kanske är det viktigt att komma ihåg att både lärarna 
och eleverna var nya på detta arbetssätt vilket gör att det därmed behövs att läraren intar en 
större roll för att leda samtalet vidare. Det är också enligt Callaghan et al. (1993) lärarens roll 
i arbetet med cirkelmodellen att guida eleverna genom en genres struktur och språkliga drag. 
Detta kan vi alltså tydligt se att läraren gjorde. Ett nytt arbetssätt och en ny grammatik kräver 
samtidigt någon genomgång för eleverna. Genomgången kan i detta fall ses som det första 
varvet i cirkelmodellen som undervisningen byggde på med de instruerande texterna. Då det 
enligt Säljö (2005) inte är lätt att appropriera ett nytt språk kräver det en annan stöttning än att 
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lära sig det vardagliga språket. Vi kan tolka detta inledande skifte som att eleverna faktiskt 
befann sig i sin närmaste utvecklingszon i vilken lärarna stöttade dem, precis som 
genrepedagogiken bygger på.  
 
Om vi däremot lyfter blicken och ser framåt bör man fundera över vad som är nästa steg för 
att det inte ska bli för lärarlett, något som har visat sig tidigare att lärare upplever som en 
effekt av genrepedagogiken (Kuyumcu, 2011). Ett sätt kan vara att reflektera över hur 
cirkelmodellen och SFG kan stötta läraren att ta ett steg tillbaka men att man ändå studerar 
genren och språket djupare som vi tidigare nämnde. Eleverna ska få möjlighet att utveckla sin 
tilltro till sin egen förmåga att använda språket på ett mer varierat sätt. En möjlig väg kan vara 
att ge eleverna en struktur för samtalet (jmf Schulze, 2013) men att de gör detta i mindre 
grupper där läraren cirkulerar mellan grupperna och sedan får eleverna lyfta viktiga aspekter 
ur samtalen i helklass. På detta sätt lyfts flera olika perspektiv och en bredare kunskap visas, 
något som hade utgjort en mer intressant grund för fortsatt arbete i cirkelmodellen. Som 
resultat av detta skulle eleverna få ta mer ansvar och bli självständiga något Lgr 11 
poängterar.  
 
Ett viktigt uppdrag skolan har är att främja utvecklingen av framtida samhällsmedborgare 
(Skolverket, 2011). Vi menar att genom att ta hänsyn till ovan nämnda reflektioner över 
studiens resultat kan ett genrepedagogiskt arbetssätt vara en metod för att eleverna ska 
utveckla en metaspråklig medvetenhet. Genom att utveckla den på ett djupare plan menar vi 
att eleverna blir skickliga i sitt språkanvändande vilket i sin tur kommer att leda till framgång 
i skolan och skapa möjligheter att nå sociala och politiska mål samt utveckla kritisk förmåga. 
 
C'&56,'265!':9$'65,'-#%0!
Förhoppningen med studien är att inspirera lärare att skapa träningsarenor där eleverna får 
utveckla sin metaspråkliga medvetenhet. Inom forskningen finns det flera olika definitioner 
och betydelser vilket gör området komplext att sätta sig in i samt arbeta med. Det studien 
visar med sitt resultat är att genrepedagogiken är ett sätt att arbeta med metaspråklig 
medvetenhet samt vikten av hur läraren stöttar eleverna för att ge dem utrymme att reflektera 
över språket. Även om genrepedagogiken är ett sätt så ska man inte begränsas av att bara 
arbeta med fältet och en av metafunktionerna. Trots det komplexa området anser vi att det är 
viktigt att sätta sig in i de möjligheter SFG och cirkelmodellen kan ge för utvecklingen av 
metaspråklig medvetenhet. Vi menar dock inte att man behöver sätta sig in i alla begrepp och 
allt som SFG innebär utan det viktiga är att fokusera på de perspektiven på språk som SFG 
kan tillhandahålla. Alltså dess fokus på funktion och betydelse. Det menar vi gynnar eleverna 
till att kunna göra medvetna val och därmed nå högre mål.  

F(#5!$30&-:50!
Under denna rubrik beskriver vi egna lärdomar av att ha genomfört en 
aktionsforskningsstudie.  
 
F$5'#%!
Jag tar med mig otroligt mycket! Till att börja med har jag fått flera verktyg med mig att 
utveckla mig i min lärarroll, som att reflektera med en kritisk vän, använda dagbok och 
filmning. Men jag har insett att när dessa verktyg används är det viktigt att ha ett tydligt fokus 
om det ska leda till en positiv effekt. Arbetet har också visat mig hur man tillsammans med 
andra lärare och elever kan börja i sin egen praktik och förbättra något där, samt hur viktigt 
det är att göra detta tillsammans. Genom att göra detta vet alla vart vi ska och får därför även 
eget ansvar. Det tror jag bidrar till utveckling. 
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Om jag sen riktar blicken mot undervisningen har jag fått möjlighet att utforska 
genrepedagogiken tillsammans med eleverna och sett dess potential och 
utvecklingsmöjligheter. Men som alla metoder finns det inte en rätt metod. Alla har sina 
begränsningar. Arbetet har därför gjort mig medveten om vikten av en kritisk blick. Det som 
jag tar med mig från genrepedagogiken är vikten av tydlig stöttning i skrivprocessen och ett 
alternativ till den traditionella grammatiken. SFG anser jag kan ge oss mycket mer. Det kan 
bli ett verktyg för analys och reflektion över språket som inte den traditionella bidrar med. 
Vidare har jag förstått hur intressant men komplex den metaspråkliga medvetenheten är och 
det gör mig inspirerad och motiverad inför framtiden.  
 
Genom detta arbete inser jag också hur viktigt det är med forskning och att hålla sig 
uppdaterad och denna studie har bidragit till en självklarhet och lätthet att låta min 
undervisning vila på en vetenskaplig grund. Här ser jag möjligheterna och jag triggas inför 
arbetet! Samtidigt krävs en balans här eftersom jag inte kan vara insatt i allt. I framtiden tar 
jag med mig vikten av kollegialt lärande där en diskussion kring detta hålls levande och där 
varje individ kan bidra med något. Jag tar också med mig vikten av en systematisk 
dokumentation och hur den kan förbättras. Det gör hela processen så tydlig och jag kan se 
tillbaka och göra bättre nästa gång. För mig är det fortsatta arbetet att utvecklas hela tiden som 
är otroligt givande med arbetet som lärare! 
 
85,/'$&5!
Att skriva detta examensarbete har varit otroligt lärorikt. Det var spännande att producera data 
tillsammans med eleverna ute i praktiken. Att eleverna blev engagerade i planeringen gjorde 
att de också var engagerade i arbetssättet. Elevernas engagemang genom hela arbetet gjorde 
att flertalet intressanta diskussioner uppstad, bland annat om utveckling och filmning. Ännu 
mer intressant var dock de spontana kommentarer som kom upp angående den undervisning 
som inte var en del av aktionerna. Det var häftiga samtal om hur undervisningen skulle kunna 
utvecklas, sett från elevernas perspektiv. Från detta tar jag med mig vikten av att ha tydliga 
visioner för att driva verksamheten framåt för att de tydliga visionerna engagerar de viktigaste 
aktörerna att delta i utvecklingen, nämligen eleverna. Även om studien gjorde eleverna 
delaktiga har vi beskrivit att de hade kunnat vara det ännu mer under planeringen av 
undervisningen samt på undervisningen. Detta är något jag kommer att sträva efter i framtiden 
för att på så sätt tillsammans kunna förändra.  

Vidare har det också varit intressant att sätta sig in i den metaspråkliga medvetenheten. Detta 
var något jag ofta pratat för och tyckt var viktigt men aldrig riktigt haft en djupare förståelse 
för. Idag har jag belägg för varför jag tycker att den metaspråkliga medvetenheten är så viktig. 
Jag kommer definitivt hålla mig uppdaterad av hur forskningen på den metaspråkliga 
medvetenheten fortlöper. Att använda genrepedagogiken som metod för att utveckla den 
metaspråkliga medvetenheten, som vi gjort i studien, var svårare än vad jag från början trott. 
Forskning visar på genrepedagogikens positiva effekter vilka jag därmed förväntat mig att se. 
Däremot framkom det genom vår studie att läraren tog en väldigt stor roll i undervisningen. 
Detta anser jag är problematiskt då det idag ligger tyngd i att lära tillsammans. Det vore synd 
om ett arbetssätt med gott rykte skulle riskera att närma sig en katederundervisning. Jag 
kommer att fortsätta hålla mig uppdaterad kring forskning om genrepedagogik samt inspireras 
av det i min framtida undervisning. Däremot kommer jag vara mer observant och kritisk till 
vad som verkligen sker i undervisningen, något jag tar med mig till anammandet av andra 
modeller och teorier.  
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Vidare måste jag poängtera att språket är det viktigaste vi har, med det menar jag inte bara det 
verbala. Under detta arbetssätt och all den forskning vi nu tagit del av har den insikten blivit 
ännu större. Har vi språket har vi oändliga möjligheter. Det sista jag kommer bära med mig är 
att tillsammans är man starka, både ute på fältet och vid skrivandet av ett examensarbete. 

 !
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Transkribering 
 
/ en märkbar paus 
// något längre paus 
:  en viss förlängning av ett ljud 
:: viss förlängning av ett ljud som är lite längre än ovan nämnda 
x ord som inte hörs 
understruket ord som betonas  
[text] något som sägs samtidigt 
 
 Våra förtydliganden samt inlägg beskrivs inom parentes. 
 
Till utelämnade stycken används […] 
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4'$5(5!4I!
Analystabell (utdrag) 
 
Kategori: Eleverna sätter ord på ett innehåll som läraren uppmuntrar och bekräftar 
 

 
Stödord 

 

 
Utdrag från transkript 

 
 
 
 
 
Eleverna förklarar, sätter ord på saker 
Läraren pushar dem vidare 
 

Lärare 1, transkript 1 
Har ingen aning  
Vi bara visste 
Lärare: Ni visste ju för ni ställde er i nån 
speciell ordningen vi börjar med dej 
X står ju starta i klassrummet det är rätt så 
självklart 
ja 

 
 
Eleverna sätter ord på ngt, förklarar 
Läraren upprepar och betonar det centrala 
 
 
 
Elev upptäcker ngt och vill sätta ord på ngt 
Läraren bekräftar eleven genom att lyssna in 
och pushar vidare 
 
 
 

Transkript 3 
Elev X: Först först först! Först först först 
först 
Lärare: Först i meningarna! Precis! (elev: 
nummer 1) vad tänkte du säga nu X? 
Elev X: Men är det är det inte nånting ja ja 
ja vet inte vad det heter om det ens heter 
nånting men där som står dörren bibliotek 
biblioteket dörr 
Elev: Va 
Lärare: Nu ska vi se gå förbi biblioteket 
Elev X: Men det står typ (lärare: ja) 
klassrummet dörr bibliotek bibliotek dörren 
 
 
 

 
 
 
Elev beskriver ngt som hen har upptäckt 
Lärare bekräftar detta och förklarar mer 
specifikt 
 

Lärare 2, transkript 1: 
Lärare: Ja, så där stämmer det också in att 
att instruktioner berättar man ska göra 
förnånting, det är nånting man ska göra 
Elev: men ibland i vissa spel står inte allt 
Lärare: nä: spel spelinstruktioner är ju lite 
speciella för där står ju regler och där står 
ehm: hur man vinner och hur man förlorar 
och lite sånt så den ser ju inte riktigt ut såhär 
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4'$5(5!4J!
Analystabell (utdrag) 
 

Kategori: Läraren ställer kontrollerande frågor för att klargöra förståelse eller flytta 
fokus 

 
 

Stödord 
 

Utdrag från transkript 
 
 
 
Läraren ställer klargörande kontrollerande 
frågor 
Eleven svarar fåordigt. Rätt/fel 
 

Lärare 1, Transkript 1 
 

Lärare: Ja okej men är det viktigt att det är 
en speciell ordning när det är 
vägbeskrivningar 
Ja 
Lärare: Varför är det det? 
För annars 
Kan man gå fel 
 

 
 
 
 
Kontrollerande sluten fråga. Lite längre 
förklarande svar.  
 

Lärare 2, Transkript 2 
 
Lärare: Ja just det där vi hamnade vid 
linbanan // nu så undrar jag va e syftet med 
en instruktion // X 
E: att man ska hitta / så man inte går vilse 
Ja en vägbeskrivning tänker du då på (ja:) / å 
det: säg det igen hur 
M: Att man / får en vägbeskrivning så man 
inte kan // om man berättar rätt så kan man // 
va heter det  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ledande fråga – kort svar (ett rätt svar) 
 

 
Lärare 2, transkript 3 

 
Lärare: Ja, så hade man kunna göra. Ställa 
till det lite. Eller hur. Men där var ju nånting 
till som instruktionen hade som vi har nämnt 
en gång.  // X, har du koll på det. // nånting, 
okej jag ger en ledtråd då. Det är någonting 
som berättar för oss ungefär vad vi ska göra 
utan att det är en massa punkter. Nånting 
som kan hjälpa oss att veta vad denna 
instruktionen är till för. Y.  
Y: Rubrik 
Lärare: ja där finns ju en rubrik ju, det 
också.  
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4'$5(5!4K!
Analystabell (utdrag) 
 
Kategori: Läraren ställer öppna frågor som ger utrymme till reflektion 
 

 
Stödord 

 
Utdrag från transkript 

 
 
 
Vad tar ni med er? Förklara! Uppmanar till 
att sätta ord på det som är i fokus så de kan 
ta det med sig 
 

Lärare 1, transkript 1 
Lärare: Vad säger ni då när man gör en sån 
här vägbeskrivning å gör instruktioner vad 
ska man då tänka på e det viktigt att det är 
en speciell 
Samarbeta! 
Ja det fick ni ju göra nu ja vad tänker du X 
När man ska göra en vägbeskrivning då så 
kan man säga att gå åt ja gå där 
Ja gå där för då fattar man inte om man 
pratar i telefon 
Ja nä 
Och sen eller gå bakåt eh du kanske kommit 
till ett ställe där man inte kan gå bakåt 

 
 
 
 
 
Vad tar vi med oss? Allmänt, halvöppen 
fråga  

 
Elev förklarar, beskriver 
 
 

Lärare 1, transkript 3 
Lärare: Alla är med i början // då är det så 
här vi pratar om detta för att man ska ha 
hjälp av det när man skriver 
vägbeskrivningar sen X är du med? Så när 
du skriver en egen vägbeskrivning vad ska 
du tänka på då nu har vi pratat om processer 
de är allra först i meningen // när du skriver 
själv vad ska du tänka på då? 
Elev X: Att de är asså i asså att man att det 
står vad målet ska va så att man inte bara så 
att man inte bara kommer till den plats man 
inte ska  
Lärare: Precis ja // så rubriken med målet dit 
man ska // ska du tänka på // vad ska vi mer 
tänka på när vi skriver sen? // X 
Elev X: Att vara tydlig inte bara gå ut där 
Lärare: Ja precis mer // X? 

 
 !
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