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Abstract 
 

English title: Metalanguage as educational tool - A qualitative study of how teachers work 

with metalanguage on text structure to support pupil’s development of an effective school 

language. 

 

Author: Malin Korp, autumn term of 2017 

 

Supervisor: Karin Milles 

 

The aim of this essay is to examine how teachers work language-oriented by observing how 

metalanguage is used for text construction in Swedish school subject, and how this is made 

concrete to be comprehensible. To achieve the aim, the following two questions have been 

formulated: 

 

• Which metalanguage is used for text construction in Swedish school subject?  

• How does the metalanguage become comprehensible? 

 

Observartions was used to achieve the aim of this study. The aim was based on a teacher's 

pedagogical teacher-led teaching and how she worked with metalanguage and concept 

development to support pupil’s development of an effective school language.  

 

In summary, the results of the aim of this study shows that the metalanguage that were in fo-

cus where; recount, expert word, title, environmental events, time words, chronological order, 

and evaluation /final comment. These were concretized and contextualized by discussing each 

term and the pupil´s came up with explanations based on their experiences. The teacher guid-

ed and raised questions, problematized and raised issues that were discussed again. The meta-

language was also concretized by scaffolding and that was shown mainly through guiding 

talks and discussions on subject-specific concepts and subject matter, i.e. the study visit of Ica 

Maxi.  

 

Keywords: language-based education, metalanguage, genre education, scaffolding, interac-

tion. 

Nyckelord: språkinriktad undervisning, metaspråk, genrepedagogiken, stöttning, interaktion. 
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1. Inledning och bakgrund 
 

Språket är centralt i skolans undervisning och är väsentligt för elevers kunskapsutveckling, 

det är därför viktigt hur språket hanteras i undervisningen. I en forskningsartikel beskriver 

Skolverket (2017) skolspråkets process genom Att gå från språklig abstraktion till konkretion, 

och sedan tillbaka igen, är ett avgörande steg i begreppsutvecklingen för en individ och 

därmed också för lärandet (Skolverket, 2017, s.1). Vidare skriver skolverket att denna 

process är något som utvecklas och övas i medveten undervisning och ingen automatisk 

process. Skolspråket bygger ut vardagsspråket genom att till exempel vidga elevers 

metaspråkliga kunskaper, alltså bygga upp ett språk för att tala om språket. Är det alltså en 

fråga om hur lärare arbetar med språket som är avgörande för elevers språk- och 

kunskapsutveckling? 

 

Under lärarutbildningen fick jag upp ögonen för genrepedagogikens explicita arbetssätt som 

är en modell som främjar elevers språkutveckling. ”Den genrepedagogiska modellen syftar till 

att stegvis, med hjälp av en explicit undervisning, stötta eleverna att utveckla inte bara sitt 

vardagsspråk utan även ett effektivt skolspråk.” skriver författarna Britt Johansson och 

Anniqa Sandell Ring (2012, s.28). Ett genrepedagogiskt arbetssätt gör undervisningen explicit 

och går igenom det annars abstrakta och implicita ämnesinnehållet i undervisningen genom 

att bygga upp ett gemensamt språk för att prata om språket det vill säga metaspråk (Hedeboe 

och Polias, 2008). 

 

Forskaren Karolina Wirdenäs (2013) artikel visar på att lärare har svårigheter att undervisa 

om text och att metaspråk om textuppbyggnad saknas. Vidare menar hon att den explicita 

skrivundervisningen är en företeelse som fortfarande är relativt ny i de svenska skolorna. Det 

innebär att lärare har större krav på sig att kunna undervisa om språket i skrivundervisningen 

för att stötta elevers språk- och kunskapsutveckling (Wirdenäs, 2013). 

 

Lärare som väver ihop språkutveckling och kunskapsutveckling arbetar med språkinriktad 

undervisning (Hajer och Meestringa, 2014 s.7). Jag vill därför undersöka hur lärare som 

använder sig av genrepedagogiken arbetar språkinriktat, genom att observera vilka begrepp 

som ingår i metaspråk om textuppbyggnad i svenskämnet och hur detta konkretiseras för 

eleverna. Eftersom processen av att gå från det abstrakta till konkretion är något som 
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utvecklas genom medveten explicit undervisning och ingenting som utvecklas automatiskt, är 

det ett intressant fenomen att undersöka.  

 

2. Syfte och frågeställningar 
 

I denna uppsats kommer jag att undersöka hur en lärare arbetar språkinriktat genom att 

observera hur hon arbetar med metaspråk om textuppbyggnad i svenskämnet, samt hur detta 

konkretiseras för att göras begripligt. Detta innebär att man pratar om de ämnesspecifika 

begrepp som används för att bygga upp en viss genretext exempelvis rubrik, händelse och 

tidsord. Dessa ämnesspecifika ord är exempel på metaspråk om textuppbyggnad.  

 

Jag kommer att undersöka detta genom att observera en lärares genrepedagogiska 

undervisning och hur hon arbetar med metaspråket när berättargenren återberättande text ska 

produceras. Jag kommer också att observera hur detta konkretiseras exempelvis genom 

interaktion och språklig stöttning. För att undersöka syftet med uppsatsen är två 

frågeställningar utformade nedan; 

  

• Vilka begrepp ingår i metaspråk om textuppbyggnad i svenskämnet? 

• Hur konkretiseras metaspråket för eleverna? 

 

Dessa frågor är viktiga faktorer till en språkinriktad undervisning, att arbeta med abstrakta 

begrepp som i detta fall syftar på metaspråk för att bygga upp texter inom svenskämnet är 

något som måste konkretiseras för elever. En stor del av att konkretisera abstrakta begrepp 

och ämnesinnehåll i en språkinriktad undervisning handlar om att ge elever språklig stöttning 

och där mycket elevinteraktion genomsyrar undervisningen. Dessa frågor gör det möjligt att 

besvara syftet med denna uppsats, vilket är att undersöka hur läraren arbetar språkinriktat 

genom att observera hur metaspråk om textuppbyggnad ser ut samt hur detta konkretiseras.  

 

3. Tidigare forskning  
 

Detta avsnitt tar upp adekvat forskning för denna uppsats för att senare kunna jämföra tidigare 

forskning med uppsatsens resultat. Det finns relativt mycket forskning om vikten av att arbeta 

med en språkinriktad undervisning och därmed också om metaspråk om textuppbyggnad. 

Men det finns en problemformulering eftersom det inte gjorts många undersökningar om hur 
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lärare explicit arbetar med metaspråket när genretexter produceras genom ett 

genrepedagogiskt arbetssätt inom svenskämnet.  

 

3.1 Genrepedagogiken 
 

Forskaren Eija Kuyumcu (2011) utvärderade sitt forskningsprojekt Knutbyprojektet. Detta 

innebar att ett genrepedagogiskt arbetssätt implementerades i Knutbyskolan i Stockholm 

(Kuyumcu, 2011). Knutbyprojektet varade mellan år 2004-2009 där syftet var att införa den 

explicita undervisningsmodellen genrepedagogiken som inspirerats av den australiska 

Sydneyskolan. Målet med projektet var att höja elevernas resultat i alla skolans ämnen. 

Resultatet visade att lärarnas uppfattning av projektet var övervägande positiva och 

implementeringen av projektet visade också på bättre resultat av de nationella proven när en 

jämförelse gjordes med tidigare år (Kuyumcu, 2011).  

 

  3.2 Språinriktad undervisning 
 

Hajer och Meestringa (2014), bedriver klassrumsforskning och undersöker bl.a. lärarens roll i 

att stödja elevers språkutveckling som en del av ämnesundervisningen. De forskar både om de 

teoretiska och de praktiska inslagen av en språkinriktad undervisning (Hajer och Meestringa, 

2014 s.16–19). Detta innebär att de tittar på hur läraren arbetar för att främja elevers 

användande av metaspråk där ämnesspecifikt språk förekommer genom muntlig 

kommunikation, läsning och skrivning. Vad forskarna kommer fram till är att de lärare som 

vet att språket behöver hanteras under undervisningen har förstått att språkutveckling och 

kunskapsutveckling hänger ihop. Arbetar lärare med att väva ihop dessa arbetar man med 

språkinriktad undervisning (Hajer och Meestringa, 2014 s.7). 

 

Hajer och Meestringa (2014) hävdar att detta ställer höga krav på lärarens kompetens 

eftersom det kräver kunskaper om ämnesinnehåll, ämnets språkliga krav samt kunskaper om 

hur språkutveckling sker genom undervisningen. Forskarna menar att detta är väsentlig 

kunskap för att kunna planera undervisningen så att elever får kunskaper om metaspråk och 

närmar sig skolspråkets ämnesspecifika språk. En lärares uppdrag är att stödja alla elever i att 

nå kunskapsmålen. Språket utgör en viktig del i att kunna nå kunskapsmålen och därför krävs 

det att undervisningen ger eleverna språklig stöttning för att bygga upp de språkliga 
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dimensioner som metaspråk och också skolspråket bygger på (Skolverket, 2016; Hajer och 

Meestringa, 2014).  

 

Lärarens kompetens kräver en ämnesspråkligt medvetenhet och att ständigt analysera det 

specifika ämnesspråk som undervisningen innehåller. Det betyder att läraren behöver vara väl 

förberedd om vilka ämnesspecifika ord som undervisningen kommer att innehålla och hur 

metaspråket behöver byggas upp. Läraren kan då underlätta de språkliga hinder som kan 

uppstå genom att identifiera svåra begrepp för att kunna bygga upp ett metaspråk, alltså ett 

språk för att tala om språket. Genom en sådan lärarkompetes kan elever närma sig 

skolspråkets ämnesspecifika språk och klyftan mellan vardagsspråket och skolspråket kan 

minska (Skolverket, 2014; Hajer och Meestringa, 2014). 

 

3.3 Metaspråk 
 

Språkforskaren Mary Schleppegrell (2013) skriver i en artikel att de framväxande aspekterna 

av språkinlärning är, att elever behöver rika möjligheter för interaktion i meningsfulla 

sammanhang som stöds av ett explicit metaspråk (språk om språk). Artikeln beskriver 

forskning som gjorts i amerikanska skolor där en majoritet av engelskspråkiga elever stöds i 

användandet av systemisk-funktionell grammatik och metaspråk i undervisningssituationer. 

Artikeln beskriver hur metaspråk kan stödja elevers språkutveckling genom att explicit tala 

om språk vilket visar sig kan underlätta elevers språkutveckling och speciellt för 

andraspråkselever (Schleppegrell, 2013).  

 

Artikeln beskriver forskning som visar att språkinlärning är en process som kräver 

kontextualisering och interaktion i meningsfulla sammanhang. Elever, speciellt andraspråks 

elever, behöver explicit undervisning av metaspråk, alltså ett språk för att tala om språket för 

att främja språkutvecklingen. Schleppegrell (2013) hävdar att lärare behöver explicit lägga 

fokus på metaspråk i all dess komplexitet och variation. Vidare menar hon att det är väsentligt 

att lärare, genom målmedveten undervisning, ger elever stora möjlighet till interaktion och 

deltagande i meningsfullt aktiviteter för att stödja språkutvecklingen. Detta kopplar hon till 

det sociokulturella perspektivet på lärande där språk lärs genom engagemang i aktiviteter som 

gör att deltagarna kan använda de språkresurser de har genom interaktion, vilket i sin tur gör 

att de kan förstå och använda språket på ett rikt och nyanserat sätt (Schleppegrell, 2013).  
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Schleppegrell (2013) skriver om en annan viktig aspekt inom språkinlärning som handlar om 

användningen av en teori om språk; den systemisk-funktionella grammatiken, för att beskriva 

och stödja språkutveckling. Hon skriver att denna teori om språk är en social semiotik och en 

funktionell grammatik som förbinder språkform med mening i en kontext. Detta innebär att 

elever använder språksystemet för att skapa betydelse och med hjälp av interaktion använder 

de språket för att få förståelsen för språksystemets potential. Vidare menar hon att lärare be-

höver stödja elever i att sammanlänka språk och ämnesinnehåll, genom en explicit interaktiv 

pedagogik som ger elever ett tydligt fokus på språk genom språk, alltså ett metaspråk. Meta-

språk handlar om att lära sig språk och ämnesinnehåll genom att prata om språket och att 

undervisningen bygger upp ett gemensamt metaspråk genom explicit undervisning (Schlep-

pegrell, 2013). 

 

Forskaren Karolina Wirdenäs (2013, s.59) skriver en artikel som syftar till att undersöka hur 

lärare planerar och utför rätt mängd stöd i skrivundervisningen. Hon beskriver hur en lärare i 

årskurs 7 har en idérik planering med goda förutsättningar för hur brevgenren skrivs, men att 

genomförandet väcker frågor. Wirdenäs (2013) analys visar hur balansen mellan tillräckligt 

med stöttning och för mycket stöttning är svårt för läraren att genomföra. Artikeln ger därför 

ett intressant perspektiv där utförandet sällan överensstämmer med planeringen. Resultatet av 

undersökningen visade på att metaspråk saknades i undervisningen. Hon skriver att lärare 

behöver begrepp och termer om texter för att kunna prata om texter. Vidare menar hon att 

detta är vanliga problem i skolan idag (Wirdenäs, 2013 s.81). 

 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis visar forskning att lärare som vet att språket behöver hanteras i 

undervisningen har förstått att språkutveckling och kunskapsutveckling hänger ihop. 

Forskarna menar att detta är väsentlig kunskap för att kunna planera undervisningen så att 

elever närmar sig skolspråkets ämnesspecifika språk. En studie visade på att genom 

implementering av ett genrepedagogiskt arbetssätt ökade resultaten i skolan. Forskning visar 

hur metaspråk kan stödja elevers språkutveckling genom att explicit tala om språk vilket visar 

sig kan underlätta elevers språkutveckling och speciellt för andraspråkselever. Resultatet av 

en undersökning visade på att metaspråk saknades i undervisningen och att lärare behöver 

begrepp och termer om texter för att kunna prata om texter.  
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Denna uppsats har intentionen att ge ett litet bidrag till forskning om hur lärare arbetar med 

metaspråk om textuppbyggnad i svensämnet för att stötta elevers utveckling av ett effektivt 

skolspråk.  

 

4. Teoretiska utgångspunkter  
 

Denna uppsats teoretiska utgångspunktpunker tar avstamp från de teorier genrepedagogiken 

byggs upp av det vill säga Vygotskijs teori om lärande, Hallidays språkteori och cykeln för 

undervisning och lärande. För att få förståelse för uppsatsens resultat används dessa teorier.  

 

4.1 Teori om lärande 
 

Denna uppsats kommer att ta avstamp från ett sociokulturellt perspektiv på lärande. Att se 

lärandet utifrån ett sociokulturellt perspektiv innebär att man ser lärandet som en process som 

sker inom individen i samspel med andra. Genom att individen kombinerar, integrerar och 

manipulerar den kunskap individen redan har, med kunskap som andra har, uppnås där en ny 

kunskap med en högre nivå av förståelse (Säljö, 2014).  

 

Vygotskij (1978) m.fl. hävdar att lärandet sker i den proximala utvecklingszonen vilket är när 

elever erbjuds hög kognitiva utmaningar i kombination med hög stöttning. Stöttningen sker 

genom samspel med någon som är mer erfaren som exempelvis en lärare, förälder eller klass-

kamrat. Stöttning är vägen till självhjälp, där läraren ger elever stödstrukturer för att de så 

småningom klarar detta på egen hand och stödstrukturerna sakta kan minskas. Nedan beskrivs 

den proximala utvecklingszonen och stöttning mer djupgående. Den proximala utvecklings-

zonen beskrivs av Vygotskij; 

 

The place at which a child´s empirically rich but disorganized 

spontaneous concepts”meet” the systematicity and logic of adult 

reasoning. As a result of such a”meeting”, the weaknesses of 

spontaneous reasoning are compensated by the strengths of sci-

entific logic (xxxv). 

 

Man kan beskriva det som att det är mötet mellan vad ett barn kan prestera ensam utan stöd 

och vad barnet kan prestera genom stöttning av en vuxens ledning eller i samarbete med kam-

rater som har kommit längre i sin proximala utveckling (Säljö, 2014 s. 120–125). Detta inne-
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bär att när barnet befinner sig inom den proximala utvecklingszonen är hen mottaglig för 

stöttning av en mera kompetent person (Säljö, 2014 s. 123–124). 

 

Författaren Leo Van Lier (1996, s.190) illustrerar en figur av den proximala utvecklingszonen 

i sin bok. Nedan illustreras figuren samt ger en förklaring vad den innebär. 

 

 

Figur 1: Van Lier (1996, s. 190) 

 

Det centrala området, den inre cirkeln illustrerar vad ett barn redan kan och behärskar på egen 

hand. Detta är bekant för barnet och hen befinner sig i en zon av nuvarande och faktiskt ut-

veckling. Den yttre cirkeln illustrerar den proximala utvecklingszonen (Vygotskij, 1978 

s.xxxv) och visar vad barnet potentiellt kan lära sig tillsammans med t.ex. en lärare. Det är 

som en bro mellan den kunskap som är välbekant för barnet och det som är ny och okänd 

kunskap. Det är inom den proximala utvecklingszonen som lärande kan äga rum. Den kun-

skap som är i zonens centrala del i cirkeln är kunskap som redan skett och den zon som ligger 

utanför den proximala utvecklingszonen är den zon som barnet inte är redo att ta till sig än, 

kunskapen är för svår. 

 

En lärares uppgift är att se till att elever håller sig inom den proximala utvecklingszonen och 

arbetar inom den och mot den yttre gränsen. Detta kräver stöttning eftersom det är en zon som 

elever inte behärskar på egen hand. Arbetar man istället inåt mot det eleven redan behärskar 

skapas ingen utmaning och lärandet uteblir, det blir istället tråkigt för eleven. Det handlar om 

att skapa en balans mellan utmaning och stöttning (Mariani, 1997). Stöttning kan beskrivas 

som det stöd en lärare ger en elev för att till exempel kunna strukturera upp en återberättande 

text i svenskämnet som gör eleven uppmärksam på metaspråk och hur den ska struktureras 

samt skrivas. Språkforskaren Pauline Gibbons (2006, s.42) beskriver stöttningens egenskaper 

genom tre punkter; 
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• Det är en tillfällig handledning av elever mot nya begrepp, högre nivåer av förståelse 

samt ett nytt språk. 

• Eleverna får veta hur de ska göra något (inte bara vad de ska göra), så att de blir bättre 

rustade att senare utföra liknande uppgifter på egen hand. 

• Det är framtidsorienterat – med Vygotskijs ord: Det en elev kan göra med hjälp idag 

kan han eller hon göra på egen hand imorgon (Gibbons, 2006 s.42). 

 

Denna teori om lärande är relevant för denna uppsats eftersom syftet är att undersöka hur 

läraren arbetar språkinriktat genom att undersöka hur metaspråket om textuppbyggnad ser ut 

samt hur detta konkretiseras.  

 

4.2 Teori om språk 
 

Genrepedagogiken bygger på Martin och Rothery pedagogiska modell om skolgenrer och 

cykeln för undervisning och lärande (Johansson och Sandell Ring, 2012). Den har byggts ut 

med hjälp av teoretikern M.A.K. Hallidays (1978) systemisk-funktionella grammatik som är 

en teori om språk som lägger tonvikten på den sociala kontexten. Det handlar om 

språkutveckling, hur tanke och språk växelverkar och hur språklig utveckling hos individer 

ger förändringar i hens tänkande (Hallidays, 1978). Hallidays (1993, s. 110-114) teori om 

språk ligger till grund för systemisk-funktionell grammatik och utgår från språket som en 

meningsskapande funktion i olika kontexter. Detta innebär att lärprocessen och språkinlärning 

är något som ska studeras som en helhet och inte isoleras från varandra. Han menar att elever 

ska lära sig språket, lära sig genom språket och lära sig om språket för att förstå den viktiga 

roll språket har för lärprocessen.   

 

Inom den systemisk-funktionella grammatiken ses språket utifrån dess funktionalitet snarare 

än ett system av rätt och fel. Språkteorin används för att skapa betydelse och Halliday ser 

språket utifrån fyra skikt: kontext, semantik, lexikogrammatik och fonologi (Halliday, 1978; 

Martin och Rose, 2008; Gibbons, 2006). Dessa skikt byggs upp i tur och ordning, de 

visualiseras och sedan formar nästa skikt. Nedan beskrivs de fyra skikten kortfattat; 
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Kontext 

Inom genrepedagogiken ser man genrebegreppet vidare än till enbart olika skolgenrer som 

exempelvis instruerande, beskrivande eller berättande genrer. Genrebegreppet består av både 

kulturkontexten och situationskontexten. Inom kulturkontexten befinner sig de olika genrerna 

och det är här man ser de språkliga mönster som kulturellt kan uppfattas höra till olika sociala 

sammanhang. Situationskontexten består av vad Halliday kallar för fältet, relation och 

komunikationssätt. Nedan följer en kort beskrivning av dessa begrepp;  

 

• Fält (vardagligt eller abstrakt innehåll) och syftar på textens ämne. 

• Relation (personligt eller formellt språk) syftar på relationen mellan talaren och 

lyssnaren eller författaren och läsaren. 

• Kommunikationssätt (talat eller skrivet språk) syftar på hur komunikationssättet sker 

(Gibbons, 2006 s.86).  

 

Semantik 

Semantiken är skiktet där innehållet uttrycks i ord och begrepp och får betydelse (Gibbons, 

2006 s.86). 

 

Lexikogrammatiken 

Detta skikt innehåller vilket uttrycksätt som används för att uttrycka det vi vill ha sagt 

(Gibbons, 2006 s.86). 

 

Fonologi 

När vi vet vilket uttrycksätt som ska användas för att uttrycka det vi vill säga eller skriva görs 

detta utifrån språkljud som vi uttalar eller de bokstäver vi skriver (Gibbons, 2006 s.86). 

 

Denna språkteori är relevant för denna uppsats eftersom den handlar om hur metaspråket ser 

ut vid produktion av genretexter i svenskämnet och hur detta konkretiseras.  

 

4.3 Genrepedagogiken och cykeln för undervisning och lärande  
 

Genrepedagogiken kan sägas vila på tre ben. Ett av benen är den teori om lärande som 

beskrivits tidigare där Vygotskijs sociokulturella teori är central. Det som står i fokus är 

lärande genom interaktion, den proximala utvecklingszonen samt stöttning. Det andra benet är 
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den teori om språk som beskrivits ovan vilket är Hallidays systemisk-funktionella grammatik. 

Där läggs fokus på språk och kontext, man ser språket som ett verktyg för kommunikation 

samt grammatik som betydelseskapare. Det tredje benet är Martins och Rotherys skolgenrer 

och cykeln för undervisning och lärande. Den fokuserar på skolgenrer ämne och språk samt 

explicit och stegvis undervisning om språkliga mönster samt ett fokus på ett gemensamt 

metaspråk (Johansson och Sandell Ring, 2012 s.28). 

 

Genrepedagogiken utvecklades i Australien av forskarna Martin och Rothery i slutet av 1980-

talet i ett försök att förbättra de bristande likvärdigheterna som skolorna då erbjöd elever 

(Cope och Kalantzis, 1993). Den skrivundervisningen som då dominerade var den 

processinriktade och expressiva skrivundervisningen. Detta sågs som problematiskt eftersom 

ett grundantagande utifrån sådan undervisning är att det finns en författare inom varje individ 

som bara väntar på att komma ut (Elbow, 1998). Ett sådant synsätt gynnar bara de individer 

som dels har en ”naturlig begåvning” av att skriva och dels de individer som har med sig ett 

avancerat språk i ”ryggsäcken” (Martin och Rose, 2008). Därav de bristande likvärdigheterna 

i skolans skrivundervisning. Forskarna menade att många elever behöver en mer explicit 

undervisning för att tillgodose sig skolspråkets uppbyggnad detta resulterade i forskning som 

kom att kallas Sydneyskolan (Richardson, 1994; Rose och Martin, 2013).  

 

 

Cykeln för undervisning och lärande eller cirkelmodellen som det kallas här i Sverige består 

av fyra faser. Syftet med faserna är att få kunskap i olika ämnesinnehåll och kunskap om olika 

genrespecifika texter för att själv kunna producera texter inom olika ämnen och genrer 

(Hedeboe och Polias, 2008). Fas ett syftar till att bygga upp en kunskapsbank med ämnesstoff 

om ett specifikt ämnesinnehåll som behövs till skapandet av en text inom en viss genre. Detta 

kan exempelvis handla om att bygga upp kunskaper inom området däggdjur i sverige. Fas två 

handlar om att explicit se de språkliga dragen som utmärker den specifika genren som man 

arbetar med. Man modellerar och dekonstruerar olika modelltexter inom genren. Inom fas tre 

görs en gemensam textkonstruktion i helklass, där läraren agerar som en vägledare och står 

för strukturen av texten och eleverna står för ämnesinnehållet. Texten som produceras 

fungerar som stöttning för de elever som behöver det i nästkommande fas. Fas fyra innebär 

självständigt skrivande av text utifrån den genre man arbetat med under cykeln. Eleverna har 

stöttats genom alla faserna i cirkelmodellen och skriver utifrån vad de har med sig från de 

tidigare faserna. Detta kan göras individuellt eller samarbete i par (Hedeboe och Polias, 
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2008). Författare Inger Lindberg (2005) beskriver den metaspråkliga kunskapen som en 

medveten kunskap om språket och om hur språket är uppbyggt (Lindberg, 2005 s. 240). 

 

Denna undervisningsmodell är relevant för denna uppsats eftersom den handlar om metaspråk 

om textuppbyggnad i svenksämnet och hur detta konkretiseras för att stötta ett effektivt 

skolspråk. Metaspråk är som tidigare nämnts ett språk för att tala  om språket. Författare Inger 

Lindberg (2005) beskriver den metaspråkliga kunskapen som en medveten kunskap om 

språket och om hur språket är uppbyggt (Lindberg, 2005 s. 240). 

 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis handlar detta avsnitt om att genrepedagogiken vilar på tre ben. Ett av 

benen är Vygotskijs sociokulturella teori där lärande sker genom interaktion, stöttning samt i 

den proximala utvecklingszonen. Det andra benet är Hallidays systemisk-funktionella 

grammatik som lägger fokus på språk och kontext, man ser språket som ett verktyg för 

kommunikation samt grammatik som betydelseskapare. Det tredje benet är Martins och 

Rotherys skolgenrer och cykeln för undervisning och lärande. Den fokuserar på skolgenrer, 

ämne och språk, explicit och stegvis undervisning om språkliga mönster samt ett fokus på ett 

gemensamt metaspråk. Metaspråk är ett språk för att tala  om språket.  

 

Dessa teorier och den undervisningsmodell som presenterats ovan är relevant för denna 

uppsats eftersom den handlar om hur metaspråket ser ut vid produktion av genretexter i 

svensämnet och hur detta konkretiseras för eleverna.  

 

5. Metod och material 
 

Under detta avsnitt beskrivs den metod som har använts för att samla in det empiriska 

materialet för att få svar på uppsatsens syfte och frågeställningar samt vad materialet består 

av.  

 

Jag har gjort en kvalitativ undersökning och använt mig av passiv deltagande observation som 

insamlingsmetod av empirin (DeWalt och DeWalt, 2011). Passiv deltagande observation har 

används för att samla in det empiriska materialet och har använts som en analysmetod för att 

förstå de fenomen som observerats. Passiv deltagande observation är en metod där det 

centrala är distans och närhet till insamlandet av empirin. Det innebär att man som observatör 
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är närvarande (i olika grad) i rummet men samtidigt observerar objektet på distans (DeWault 

och DeWault, 2011). Kortfattat kan man förklara syftet med en deltagande observation genom 

att man försöker förstå ett fenomen. Det kan handla om interaktionen mellan elever i en 

undervisnings situation, eller hur den språkliga stöttningen av metaspråk kan se ut i 

klassrummet.  

 

För att förstå olika fenomen ur en passiv deltagande observation används analys, reflektion 

och systematik/taxonomi (gruppering/kategorisering av materialet) av fenomenet man 

observerar. Uppmärksamheten skiftas från det som observeras till en reflektion av det som 

sker under observationen (DeWault och DeWault, 2011).  

 

Val och urval av metod  

För att besvara uppsatsens syfte och frågeställningar observerade jag en lärare under sex 

tillfällen för att se hur läraren arbetar med metaspråk om textuppbyggnad och hur detta 

gjordes konkret för elever. Jag tog kontakt med en lärare som arbetar genrepedagogiskt och 

fick möjlighet att observera hennes lärarledda lektioner under sex tillfällen. Önskemålet hade 

varit att ha fler lärare att observera men jag begränsades av att de andra lärare jag kontaktat 

avstod eller inte svarade på förfrågningen att delta i min undersökning. Jag accepterade att 

endast observera en lärare eftersom det är en kvalitativ undersökning. Tanken var att jag 

endast skulle observera lärarens lektionsgenomgångar men jag insåg under observationerna 

att det var svårt att skilja på genomgången och resterande undervisning eftersom läraren 

arbetade genom lärarledd undervisning. Jag ändrade därför ursprungstanken till att observera 

den lärarledda undervisningen istället. Läraren jag observerade var en 43 årig kvinna som 

varit lärare i åtta år. Klassen bestod av 26 elever. 

 

Material 

Det empiriska materialet bestod av fältanteckningar som gjorts under sex 

observationstillfällen utspridda under fyra dagar i en årskurs 2 i en f-6 skola i stockholm. 

Bilder togs som ett komplement till fältanteckningarna för att kunna förtydliga vissa fenomen. 

Metaspråket, i detta fall, abstrakta ämnesspecifika ord om textuppbyggnad och hur dessa hade 

konkretiserats noterades och sorterades in  under en observationsöversikten (figur 2 s.15-16) 

som visas nedan. 
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5.1 Tillvägagångssätt och bearbetning 
 

Under följande avsnitt redogörs tillvägagångssättet för analyser av materialet och bearbetning 

av den insamlade empirin.  

Vid den empiriska bearbetningen renskrevs de fältanteckningar som gjordes under 

observationstillfällena och irrelevant information togs bort från materialet för att göra det 

lättare och tydligare att sortera upp materialet i olika kategorier. Sedan skapades en 

helhetsbild av materialet för att kunna se mönster och därmed kunna sortera in det under 

uppsatsens syfte och frågeställningar. Slutligen gjordes en koppling mellan materialet och de 

teoretiska utgångspunkter som denna uppsats utgår från.  

Tillvägagångssätt  

 

För att besvara frågeställningarna; Vilka begrepp ingår i metaspråk om textuppbyggnad i 

svenskämnet? och Hur konkretiseras metaspråket för eleverna? började jag med att göra en 

lista på det metaspråk om textuppbyggnad som undervisningen hade fokuserat på. Dessa 

begrepp hade läraren skrivit upp på tavlan vilket gjorde det mer explicit för mig att veta vilka 

begrepp som var fokus på. Jag noterade de metaspråkliga begreppen då eleverna arbetade med 

textuppbyggnad exempelvis kronologisk ordning, miljö och tidsord. För att ta reda på hur 

metaspråket hade konkretiserats sorterades materialet in i observationsöversikten. Bilder som 

togs på dessa specifika moment sorterades upp och lades till i översikten. 

 

Hajer och Meestringa (2014, s.65) har gjort en översikt över vad som kännetecknar 

språkinriktad undervisning. Detta är något som har används för att kunna sortera in emirin för 

att ge mig en vägvisare till vad som kännetecknar en språkinriktad undervisning och hur 

metaspråket har konkretiserats för eleverna. Det som har underökts är metaspråk om 

textuppbyggnad och hur detta konkretiserats. Konkretion kan bland annat göras med hjälp av 

interaktion, språklig stöttning och kontextualisering vilket är faktorer som kännetecknar en 

språkinriktad undervisning.  
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Nedan presenteras Hajer och Meestringa (2014, s.65) översikt över språkinriktad 

undervisning. 

 

Språkinriktad undervisning är en 

kontextrik undervisning med språklig 

stöttning och mycket interaktion. 

Kännetecken på undervisning med 

språkfokus. 

Att lära i interaktion • I naturliga samtal 

• Variation i bearbetnings- och 

tillämpningsuppgifterna 

• Samarbeta halva tiden 

• Uppmärksamma eleverna på olika 

sätt att lära 

Att lära med språklig stöttning • Demonstrera, visa och ge exempel 

• Uppmärksamma elevernas olika 

sätt att lära 

• Ge stöd till texter och uppgifter 

• Ta reda på hur eleverna har 

uppfattat begrepp och ge feedback 

Att lära i kontext • Vardagliga och ämnesspecifika 

förkunskaper 

• Variera texttyper och media 

• Tillföra vardagskunskaper 

Figur 2 (Hajer och Meestringa 2014, s.65) 
 

Denna översikt har fältanteckningarna kopplats till då jag undersökt frågeställningen; Hur 

konkretiseras metaspråket för eleverna? 

 

5.2 Etiska överväganden 

 
En social verklighet är något som kan beskrivas, upplevas och tolkas utifrån olika individers 

uppfattningar och erfarenheter om omvärlden. Det är därför viktigt att en studie, där 

informanter och andra deltagare medverkar, förhåller sig till vissa regler (Bryman, 2001). 

Jag kommer att följa Vetenskapsrådets (2002) fyra forskningsetiska principer. 
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• Informationskravet: Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den 

aktuella forskningsuppgiftens syfte. 

• Samtyckeskravet: Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan. 

• Konfidentialitetskravet: Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall 

ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant 

sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. 

• Nyttjandekravet: Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 

forsknings-ändamål (Vetenskapsrådet 2002). 

Detta har följts genom att läraren kontaktades via telefon där information om uppsatsens syfte 

förmedlades. Information om samtyckeskravet där förtydligande gjordes att hon kunde dra sig 

ur sin medverkan när som helst. Läraren förmedlade detta till eleverna och elevernas föräldrar 

i ett mail. Information om att alla uppgifter och allt som observerades kommer vara 

konfidentielt, vilket innebär att inga namn, närmare personbeskrivningar, plats eller personer 

på bild kommer att tas med i denna uppsats. De uppgifter om den enskilda läraren kommer 

endast att användas för denna uppsats. 

 

 

6. Resultat och analys 
 

Först görs en övergripande miljöbeskrivning över klassrummet, elever och lärare. Sedan 

presenteras resultatet av uppsatsens frågeställningar; Vilka begrepp ingår i metaspråk om 

textuppbyggnad i svenskämnet? och Hur konkretiseras metaspråket för eleverna? Adekvata 

moment från observationerna kommer att beskrivas och sedan kontinuerligt analyseras 

därefter. Detta gjordes utifrån sex observationstillfällen av en lärares lärarledda undervisning i 

svenskämnet utifrån ett genrepedagogiskt arbetssätt.  

 

Inledning 

Första intrycket var att klassrummet var ljust och medelstort. Den bakre väggen hade olika 

elevarbeten upphängda på den. 13 bord där två elever satt parvis var placerade i tre långa 

rader horisontellt i klassrummet riktat mot tavlan och smartboarden. Läraren hade ett längre 

bord med diverse papper, läroböcker och annat material och ett mindre bord där en dator stod 

inkopplad till smartboarden. Det var ett lugnt klimat i klassrummet, eleverna var tysta och 

uppmärksammade läraren under all undervisning. Klassen bestod av 26 elever. Läraren 
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behövde väldigt sällan säga till eleverna utan det kunde räcka med en blick i tystnad för att 

eleven skulle uppmärksamma läraren igen. Känslan var att eleverna var vana vid att arbeta 

under lärarledd undervisning. De verkade också vara vana med att samarbeta och diskutera i 

par, det kunde man se genom att momenten som gjordes under observationerna inte var 

främmande för eleverna. Under de dagar som observerades arbetade klassen med 

återberättande text. Klassen hade tidigare gjort ett studiebesök på Ica Maxi där hälsa, frukt 

och grönt stod i fokus. Klassen skulle lära sig att skriva en återberättande text om besöket.  

 

Resultat och analys 

Läraren började med att prata om studiebesöket på Ica Maxi. Hon ställde frågan Kommer ni 

ihåg vad vi gjorde där? Sedan fick de instruktionerna Tänk igenom besöket tyst för er själva, 

skriv sedan ner tre saker ni kommer ihåg. När eleverna började bli klara fick de först berätta 

för sin bordskamrat vad de kom ihåg av besöket, sedan fick de välja ut två saker som de 

skulle få berätta för klassen. Läraren skrev upp de saker som eleverna kom ihåg på smart-

boarden exempelvis vi gick till busshållplatsen, vi lekte en stund på lekplatsen när vi kom 

fram till Ica, vi smakade på tomater, vi såg hur lagret såg ut och så vidare. Här kan man se att 

läraren ger hög stöttning genom att ställa vägledande frågor istället för att låta eleverna läm-

nas fria att börja skriva om besöket på Ica Maxi. Vygotskij (1978) hävdar att lärandet sker i 

den proximala utvecklingszonen vilket är när elever erbjuds hög kognitiva utmaningar i kom-

bination med hög stöttning. I detta skede kan det vara så att eleverna får för mycket stöttning 

och för låg kognitiv utmaning. Men samtidigt är detta ett första steg mot att börja skriva en 

återberättande text om studiebesöket. Säljö (2014) beskriver den proximala utvecklingszonen 

som att det är mötet mellan vad ett barn kan prestera ensam och utan stöd och vad barnet kan 

prestera genom en vuxens ledning och stöttning, eller i samarbete med kamrater som har 

kommit längre i sin proximala utveckling. Detta kan ge vissa elever stöttning i språkliga akti-

viteter som att återberätta studiebesöket. Eleverna kan också komma på fler saker om studie-

besöket som de kan ta med senare i sin individuella text, men det kan också vara för lätt för 

andra elever vilket kan göra att de blir uttråkade. 

 

Läraren talade explicit om att eleverna skulle få lära sig att skriva en återberättande text om 

besöket. Återberättande text sa läraren och höjde händerna, (hon ville ha ett eko) eleverna 

härmade henne i kör och sa återberättande text. Läraren ställde frågan Vad tror ni en 

återberättande text kan vara för någonting? Många elever räckte upp händerna. Hon väntade 

ett ögonblick som för att se om fler elever skulle komma på idéer om vad det kunde betyda. 
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En elev svarade Kanske en text som berättar något. Läraren bekräftade elevens svar men 

försökte samtidigt få ett mer utvecklat svar genom att ställa frågan Kan man förklara på ett 

annat sätt? Läraren fick ytterligare svar på frågan En berättelse om något man gjort, det 

kanske handlar om något man gjort och sedan skriver om det, som typ en dagbok. Precis, sa 

läraren och fortsatte Det handlar om något man gjort och sedan återberättar man den 

händelsen i en text. Läraren ställde öppna frågor där inte rätt eller fel eftersökes utan 

elevernas tankar och idéer. Detta kan man koppla till den systemisk-funktionella grammatiken 

där språket ses utifrån dess funktionalitet snarare än ett system av rätt och fel. Denna 

språkteori används för att skapa betydelse (Halliday, 1978; Martin och Rose, 2008; Gibbons, 

2006).  

 

Läraren ställde öppna frågor där syftet var att skapa betydelse av begrepp och fenomen och 

där elevernas tankar och idéer fick mycket utrymme. Elever kom med förslag och läraren 

ställde motfrågor som t.ex. Kan man förklara på ett annat sätt? Läraren konkretiserade 

begreppet återberättande text genom att kontextualisera. Detta visade sig genom att hon 

pratade om att återberätta något muntligt som eleverna varit med om. Hon sa Man kan 

självklart också återberätta saker muntligt också, alltså utan att skriva om det, bara berätta, 

det gör vi varje dag. När återberättade du någonting för någon sist? En elev svarade Jag 

berättade för min mamma i morse om min mardröm jag hade i natt. Hon fortsatte denna 

kontextualisering samt konkretisering av begreppet genom att återberättar hur hennes morgon 

hade sett ut. Sedan sa hon Återberätta er morgon för din bordskompis. Eleverna började 

berätta för bordskamraten om sin morgon.  

 

Läraren skrev kronologisk ordning som rubrik på tavlan, Kronologisk ordning sa hon och 

eleverna gjorde eko (härmade henne) hon klappade stavelserna och eleverna härmade och 

gjorde likadant sedan frågade hon Vad kan det här ordet betyda?  Det var inte så många 

händer i luften. En elev svarade Kanske en krona som kungar har, för kungar är ju lite mer 

högre upp i ordningen. Nä, det är inte svaret, svarade hon och skrev under rubriken Vad 

gjorde vi först? Hon skrev upp det eleverna sa; 1. Tog bussen och åkte till Ica Maxi, vad 

gjorde vi efter det? 2. Lekte i lekparken, vad hände sedan då? 3. Träffade Erika på 

fruktavdelningen, vad fick vi göra efter det? 4. Titta på lagret, när vi hade tittat på lagret vad 

fick vi göra då? 5. Smaka på grönsaker och frukt, sedan 6. Tog bussen tillbaka till skolan. 

Läraren frågade Vad kan kronologisk ordning betyda nu då? Hon fortsatte Prata med er 

bordkompis om vad ni tror det kan betyda? Efter en stunds pardiskussion svarade en elev 
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kanske i den ordning det händer. Läraren svarade Ja precis det betyder att man skriver eller 

berättar något i den ordning som det hände. Hon återberättade studiebesöket utifrån vad som 

skrivits ner på tavlan. sedan sa hon Visst skulle det bli svårt att förstå om jag skulle börja med 

att berätta om lagret då skulle man inte förstå sammanhanget och därför blir det lättare att 

förstå om man återberättar händelsen från början. 

 

 

Bilden visar metaspråk om textuppbyggnad och det abstrakta begreppet kronologisk ordning. 

Detta konkretiserades med hjälp av de exempel som eleverna kom fram till samt interaktion 

genom pardiskussioner.  

 

Vygotskji (1979) skriver att det är viktigt att elever arbetar med uppgifter på hög kognitiv 

nivå men detta kräver stöttning, konkretion och kontextualisering där ämnesområdet görs 

begripligt och kopplas till tidigare kunskaper och erfarenheter. En viktig faktor för 

kontextualisering av ämnet är interaktionen och den stöttning som lärare eller andra elever 

kan ge i samspel med andra. Det gör att eleven klarar av höga kongitiva krav som eleven på 

egen hand inte skulle kunna klara av. Detta kunde observationerna utskilja, undervisningen 

var på hög kognitiv nivå där metaspråk om textuppbyggnad gjordes konkret med exempel och 

diskussioner och där innehållet kontextualiserats med hjälp av elevers förkunskaper och 

erfarenhetsvärld. Eleverna skulle troligtvis ha svårigheter med att förstå dessa metaspråkliga 

abstrakta begrepp på egen hand utan stöttning, interaktion och koppling till en kontext som 

eleverna känner till. 

 

Läraren skrev upp det metaspråk som används för textuppbyggnad genom att skriva ner 

rubriken expertord på tavlan, det märktes att eleverna hade hört det begreppet förut när de 

svarade på om de kom ihåg vad det kunde betyda. Under det skrev hon rubrik, miljö (var?), 

händelse (vad?), tidsord (när?) och slutkommentar/utvärdering. Gibbons (2006, s.42) 
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beskriver stöttningens egenskaper genom tre punkter, en av dessa punkter är; Det är en tillfäl-

lig handledning av elever mot nya begrepp, högre nivåer av förståelse samt ett nytt språk 

(Gibbons, 2006 s.42). Denna egenskap kunde observationerna visa genom expertordens 

abstrakta begrepp som är metaspråk om textuppbyggnad som diskuterades och förklarades i 

helklass. Alla expertord konkretiserades och kontextualiserades genom att läraren ställde 

frågor som exempelvis Vad är en rubrik? Vad har man den till? Kan ni hitta rubriker i 

klassrummet? Eleverna fick gå omkring och leta efter rubriker i klassrummet. Sedan fick de 

presentera en rubrik var som de hittat och även fundera på vad innehållet skulle kunna handla 

om utifrån rubriken. Sedan diskuterades, konkretiserades och kontextualiserades miljö på 

samma sätt. Frågor som Vad innebär miljö? Vad är vi i för miljö nu? Vilken miljö är vi i på 

rasten, hemmet, i skogen på Ica Maxi? Och så vidare. Detta fortsatte på samma sätt med alla 

expertorden på tavlan.  

 

Man kan också koppla observationen till en av Gibbons (2006) andra och tredje beskrivning 

av stöttningens egenskaper; Eleverna får veta hur de ska göra något (inte bara vad de ska 

göra), så att de blir bättre rustade att senare utföra liknande uppgifter på egen hand och det 

är framtidsorienterat – med Vygotskijs ord: Det en elev kan göra med hjälp idag kan han el-

ler hon göra på egen hand imorgon (Gibbons, 2006 s.42). Detta visade sig genom att eleverna 

fick kunskaper om hur en återberättande text kan skrivas och vilka metaspråkliga begrepp 

som texten innehåller, vilket ger dem verktyg att klara av detta självständigt i framtiden. Detta 

visade sig genom att läraren återgick till studiebesöket och den återberättande texten eleverna 

skulle skriva genom att ställa frågan Vad skulle vara rubriken till vår återberättande text om 

studiebesöket? Eleverna svarade Ica Maxi eller besöket på Ica Maxi. Hon ställde frågan Vilka 

miljöer fanns under vårt studiebesök? Eleverna svarade en butik, en affär, en matvaruaffär, 

fruktavdelning, ett lager, på bussen, i lekparken. Hon fortsatte Vad hände under 

studiebesöket? Eleverna svarade Vi åkte buss till Ica Maxi, Vi lekte i lekparken, Vi åkte 

rutschkana, Vi pratade och lyssnade på Erika, Vi smakade på frukt och grönsaker.  

 

Läraren pratade om expertordet tidsord och delade ut ett laminerat papper med olika tidsord 

på som exempelvis först, sedan, efter det, då, plötsligt, där efter, efter en stund och så vidare 

detta diskuterades i helklass. Hon exemplifierade olika tidsord i det hon hade gjort på 

morgonen Först vaknade jag av klockan, sedan gick jag upp och satte på mig morgonrocken 

och så vidare. Hon frågade eleverna Vilka tidsord kan vi använda i den återberättande texten? 

och eleverna svarade i fredags, förra veckan, på morgonen. Sedan återgick hon till 
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expertordet slutkommentar/utvärdering och sa Vad kan vi skriva här utifrån vårt studiebesök? 

Eleverna diskuterade fram olika slutkommentarer som exempelvis det var roligt, det var 

spännande att titta på lagret och det var roligt att smaka på spännande frukter.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilden visar metaspråk om textuppbyggnad alltså de ämnesspecifika begrepp som 

observationerna fokuserade på. Detta skrevs upp på tavlan och diskuterades i helklass. 

Läraren frågade frågor som exempelvis Vad kan en händelse innebära? Kan du komma på en 

händelse som du varit med om? Vad hände under vårt studiebesök? eleverna fick chansen att 

fundera på vad fenomenet kunde innebära och försöka koppla det till sin erfarenhetsvärld. 

Läraren ledde diskussionen med frågeställningar som eleverna fick komma fram till. Läraren 

ledde eleverna till ett svar som blev tillfredsställande och tydligt att förstå. Många olika 

tankegångar fick ta plats under diskussionerna vilket också gjorde det extra tydligt och 

konkret. Eleverna fick då ta del av olika typer och nivåer av förklaringar av begreppen vilket 

kan ge elever bättre förståelse av metaspråk om textuppbyggnad och i detta fall olika 

abstrakta begrepp. 

Varje begrepp konkretiserades genom att eleverna kom fram till förklaringar som kunde 

konkretisera begreppet och läraren fungerade som en vägledare kring arbetsområdets struktur 

men innehållet fick styras fram av eleverna. Läraren lyfte fram frågeställningar om olika 

begrepp och elever kom fram till ett svar, sedan fick de motfrågor som igen diskuterades för 

att begreppen skulle förstås på djupet. Begreppen började som abstrakta, de plockades isär 

med hjälp av olika förklaringar som eleverna diskuterade fram och som läraren 

problematiserade muntligt eller på tavlan/smartboarden med konkreta exempel som kopplades 

till elevers erfarenhetsvärld.  
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Under dessa första moment som observerades kunde man tydligt se cirkelmodellens fas ett. 

Denna fas syftar till att bygga upp en kunskapsbank med ämnesstoff om ett specifikt 

ämnesinnehåll som behövs till skapandet av en text inom en viss genre (Hedeboe och Polias, 

2008). Vilket i detta fall handlade om att bygga upp en kunskapsbank med ämnesstoff om 

besöket på Ica Maxi, återberättande och återberättande text. Genrepedagogiken har byggts 

upp med hjälp av Hallidays (1978) systemisk-funktionella grammatik som, tidigare nämts, är 

en teori om språk som lägger tonvikten på den sociala kontexten. Det handlar om 

språkutveckling, hur tanke och språk växelverkar och hur språklig utveckling hos individer 

ger förändringar i individens tänkande (Hallidays, 1993 s. 110-114). Detta kan man koppla till 

observationerna eftersom språket diskuterades och att elevernas tankar och funderingar kring 

begrepp, ord och fenomen fick stort utrymme i undervisningen. Läraren såg till att eleverna 

pratade om språket alltså metaspråket, expertorden är exempel på metaspråk om 

textuppbyggnad. Eleverna fick veta hur en återberättande text skrivs och hur textstrukturen 

ser ut. De gick grundligt in på vilka typer av begrepp som en återberättande text byggs upp av 

exempelvis, händelse eller tidsord. 

 

Hallidays (1993) språkteori utgår från språket som en meningsskapande funktion i olika 

kontexter vilket innebär att lärprocessen och språkinlärning är något som ska studeras som en 

helhet och inte isoleras från varandra. Observationerna visade tydligt att språkinlärningen 

växelverkade med lärprocessen. Detta kunde man se genom att elever och läraren diskuterade 

begrepp, ord och fenomen som sedan kopplades till arbetsområdets innehåll det vill säga 

besöket på Ica Maxi. Halliday (1993) menar att man ska lära sig språket, lära sig genom 

språket och lära sig om språket för att förstå den viktiga roll språket har för elevers lärprocess. 

Språket var en central del under undervisningen som observerades. Metaspråk om 

textuppbyggnad som exempelvis kronologiskordning, tidsord och miljö diskuterades, 

konkretiserades och kontextualiserades med hjälp av konkreta exempel som eleverna 

diskuterade fram också som läraren visualiserade på tavlan för att göra det tydligt och 

begripligt för eleverna.  

 

Cirkelmodellens fas två synliggjordes under observationerna. Denna fas handlar om att 

explicit se de språkliga dragen som utmärker den specifika genren som man arbetar med. Man 

modellerar och dekonstruerar olika modelltexter inom genren (Hedeboe och Polias, 2008). 

Detta observerades när läraren delade ut två variationer av en och samma återberättande text, 

en var målande med många tidsord, beskrivningar och där språket var varierande och den 
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andra var en uppräkning av olika händelserna. Båda texterna visades bredvid varandra på 

smartboarden. Läraren läste upp båda texterna och en jämförelse mellan texterna gjordes i 

helklass. Läraren ställde frågan Vad ser ni för skillnad mellan de här texterna, båda handlar 

om samma händelse? Eleverna fick först tänka själva, sedan diskutera i sina par en stund och 

slutligen diskuterades texterna i helklass. De kom fram till att Den ena texten beskriver 

händelsen mer så man förstår och att det känns som att man är där. Den andra texten är 

nästan som en lista, som vi gjorde när vi pratade om Ica Maxi besöket. Läraren 

dekonstruerade den mer avancerade texten och sedan fick eleverna modellera ihop texten igen 

genom att guida läraren som frågade Vart ska jag placera ut denna mening? Eleverna guidade 

läraren som placerade ut meningarna under rätt kategori under expertorden (rubrik, miljö 

(var?), händelse (vad?), tidsord (när?) och slutkommentar/utvärdering). 

 

Läraren delade ut en annan återberättande text som eleverna, i par, skulle dekonstruera och 

modellera, alltså klippa isär alla meningar för att sedan sätta ihop den igen under rätt kategori. 

Läraren satte upp de olika kategorierna; rubrik, miljö (var?), händelse (vad?), tidsord (när?) 

och slutkommentar/utvärdering på tavlan. Eleverna hade samma expertord utplacerade på 

sina bänkar där de placerade ut den dekonstruerade texten under rätt kategori. Efter en tid fick 

de berätta vad de kommit fram till. Läraren drog ett namn ur namnburken och en elev med sin 

bordskamrat fick gå upp och placera ut meningarna under rätt kategori. Eleverna fick sedan 

läsa upp texten för klassen för att se om meningarna var placerade under rätt 

expertord/kategori. Läraren ville veta vilka tidsord som eleverna kunde hitta i den 

dekonstruerade texten. Hon markerade tidsorden med rosa penna efter att eleverna hittat dem i 

texten. Dessa aktiviteter kan man tydligt koppla till fas två i cirkelmodellen, att titta på texter, 

titta på modelltexter, dekonstruktion av texter, ämnesspecifika ord som diskuteras och görs 

begripliga för elever (Hedeboe och Polias, 2008). 
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Bilden visar resultatet av elevernas dekonstruktion som visualiserades på tavlan. 

 

Under den sista observationsdagen kunde man urskilja fas tre i cirkelmodellen. Läraren 

startade smartboarden och hon berättade att de skulle skriva en gemensam återberättande text 

om studiebesöket på Ica Maxi. Hon skrev på datorn och eleverna fick stå för innehållet. 

Läraren stöttade och ledde eleverna genom textstrukturen detta gjorde hon genom att få dem 

att utforma meningarna på andra sätt. Hon ställde frågor som Kan man skriva på ett annat 

sätt? Kan man använda ett annat tidsord här? Nu har vi skrivit ”sen” två gånger, hur kan vi 

variera språket? Hur var det med den kronologiska ordningen? Fick vi smaka på frukt och 

grönsaker först? När texten var klar gick läraren igenom mening efter mening och i helklass 

diskuterades texten och sedan placerades meningarna in i de olika kategorierna/expertorden; 

rubrik, miljö (var?), händelse (vad?), tidsord (när?) och slutkommentar/utvärdering. Läraren 

markerade tidsorden med gul penna efter att eleverna hittade dem i texten.  

 

Observationen visade att läraren arbetade med fas tre i cirkelmodellen när en text produceras 

gemensamt för att ge eleverna extra stöttning i hur genren ska skrivas. Inom fas tre görs en 

gemensam textkonstruktion i helklass, där läraren agerar som en vägledare och står för 

strukturen av texten och eleverna står för ämnesinnehållet. Texten som produceras fungerar 

som stöttning för de elever som behöver det i nästkommande fas (Hedeboe och Polias, 2008). 

Läraren i det här fallet stod för strukturen och vägledde eleverna i texten. Hon försökte 

utmana eleverna att tänka om och omforma korta meningar eller att använda andra ord och 

tidsord för att göra det mer intressant och varierande att läsa.  

 

Hallydays (1978) språkteori syftar till att skapa betydelse och Halliday ser språket utifrån fyra 

skikt: kontext, semantik, lexikogrammatik och fonologi (Gibbons, 2006 s. 86). Dessa skikt 
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byggs upp i tur och ordning, de visualiseras och sedan formar nästa skikt. Under 

observationen synliggjordes alla skikt vilket beskrivs nedan. 

 

Situationskontexten som består av vad Halliday kallar för fältet som syftar på textens ämne, 

relation som syftar på relationen mellan talaren och lyssnaren eller författaren och läsaren 

samt kommunikationssätt som syftar på hur komunikationssättet sker (Gibbons, 2006 s.86). 

Detta visade sig genom bl.a. att fältet utgjordes av abstrakt innehåll som kopplades till 

vardagligt innehåll exempelvis när läraren pratade om miljö inom återberättande 

textsammanhang, diskussioner om hemmiljö, skolmiljö, klassrumsmiljö kom upp efter att 

eleverna tillförde sina erfarenheter och vardagskunskaper i sammanhanget. Fältet, relation och 

kommunikationssätt kopplas till observationen genom att skiftet mellan formellt metaspråk 

som t.ex. tidsord eller kronologisk ordning skrevs upp på tavlan och kombinerades med 

muntligt personligt språk med förklaringar som elever kunde begripa.  

 

Nästa skikt som synliggjordes under observationerna var det semantiskaskiktet där innehållet 

uttrycks i ord och begrepp och får betydelse (Gibbons, 2006 s. 86). Detta genomsyrade all 

undervisning och togs till uttryck i exempelvis när expertordet rubrik diskuterades och 

exemplifiserades vilket gjorde att begreppet fick betydelse. Detta observerades genom att 

läraren frågade frågor som: Vad är en rubrik? Vad har man den till? Kan ni hitta rubriker i 

klassrummet? Eleverna uttryckte detta i ord men fick även gå omkring och leta efter rubriker i 

klassrummet för att skapa betydelse av orden. Sedan fick de presentera en rubrik var och 

fundera på vad innehållet skulle kunna handla om utifrån vad rubriken säger. Detta fortsatte 

på samma sätt med alla expertorden. 

 

Lexikogrammatikens skikt innehåller vilket uttrycksätt som används för att uttrycka det vi vill 

ha sagt (Gibbons, 2006 s. 86). Detta kunde kopplas till observationerna genom att 

uttrycksätten varirades mellan talat språk i form av diskussioner där både vardagiga uttryck 

och metaspråk om textuppbyggnad förekom, kroppsspråk med hjälp av t.ex. gester samt 

skrivet språk i form av återberättande texter och metaspråk om textuppbyggnad som skrevs 

upp på tavlan/smartboarden. 

 

Det fonologiska skiktet handlar om att det vi vill uttrycka kommer till uttryck genom 

språkljud som vi uttalar eller de bokstäver vi skriver (Gibbons, 2006 s. 86). Detta är 

oundvikligt och används hela tiden i skolan, men det gjorde sig extra utmärkande då svårare 
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begrepp som kronologisk ordning. Begreppet ljudades fram med hjälp av språkljuden, 

eleverna fick säga ordet i kör och därefter klappade de stavelserna i ordet för att dela upp 

ordet och göra det lättare att säga. 

 

Van Liers (Figur 1. 1996, s. 190) illustration av  den proximala utvecklingszonen innebär att  

elever erbjuds hög kognitiva utmaningar i kombination med hög stöttning. Konkretition sker 

genom stöttning som i sin tur sker genom interaktion med någon som är mer erfaren som t.ex. 

lärare eller klasskamrat. Detta synliggjordes under dekonstruktionen av den återberättande 

texten. Eleverna fick samarbeta för att stötta varandra i dekonstruktionen och modelleringen 

av en återberättande text. Stöttning är vägen till självhjälp, där läraren ger elever 

stödstrukturer för att eleverna så småningom klarar detta på egen hand och stödstrukturerna 

sakta kan minskas då eleverna klarar detta på egen hand (Vygotskij,1978). Frågan är vad 

eleverna hade kunnat prestera om de hade lämnats att självständigt och utan stöttning av 

samtal och interaktion börja skriva en återberättande text om studiebesöket? Frågan är hur 

hade eleverna förhållt sig till textstrukturen och vilken kunskap och förståelse hade eleverna 

haft om metaspråk om textuppbyggnad utan att har byggt upp ett gemensamt metaspråk där 

språklig stöttning och interaktion förekom?  

  

Konkretisering gjordes ofta genom interaktionen mellan elev och lärare samt elev och elev 

och detta genomsyrade all undervisning som observerades. Diskussioner fördes i helklass, 

eleverna stöttades mycket genom samspel med en bordskamrat. Detta visade sig exempelvis 

när läraren delade ut två variationer av en och samma återberättande text, en var målande med 

varierande tidsord och beskrivningar och en var en uppräkning av olika händelser av samma 

händelse. Eleverna fick först tänka själva över vilka skillnader som fanns mellan texterna och 

sedan diskutera detta i sina par en stund för att slutligen diskutera texterna i helklass. Detta 

kan kopplas till den proximala utvecklingszonen som innebär att det är mötet mellan vad en 

elev kan prestera ensam och utan stöd, och vad hen kan prestera genom en vuxens ledning 

och stöttning eller i samarbete med kamrater som har kommit längre i sin proximala 

utveckling (Säljö, 2014 s. 120–125). Eleverna visade sig  mottagliga för förklaringar och 

stöttning av en mera kompetent person. 

 

Som tidigare nämnts är en lärares uppgift att se till att elever håller sig inom den proximala 

utvecklingszonen och arbetar inom den och mot den yttre gränsen. Detta kräver stöttning och 

interaktion eftersom det är en zon som elever inte behärskar på egen hand. Arbetar man istäl-



28 

 

let inåt mot det eleven redan behärskar skapas ingen utmaning och lärandet uteblir, det blir 

istället tråkigt för eleven. Det handlar om att skapa en balans mellan utmaning och stöttning 

(Mariani, 1997). Detta är något som observationerna visade att ämnesområdet och metaspråk 

om textuppbyggnad som togs upp var för abstrakta för att eleverna skulle kunna förstå detta 

på egen hand. Detta krävdes mycket stöttning dels från läraren dels från samspel eleverna 

emellan.  

 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kunde man observera att det metaspråk om textuppbyggnad innehöll 

dessa ämnesspecifika begrepp; återberättande text, kronologisk ordning samt expertorden; 

rubrik, miljö, händelser, tidsord, kronologisk ordning, utvärdering/slutkommentar. Dessa 

begrepp konkretiserades genom att eleverna diskuterade fram förklaringar utifrån deras 

erfarenhetsvärldvärld. Läraren vägledde och lyfte fram frågeställningar om metaspråk om 

textuppbyggnad som eleverna kunde diskutera, när de kom fram till olika svar fick de 

motfrågor som igen diskuterades. Läraren och eleverna byggde upp ett gemensamt metaspråk 

om textuppbyggnad som de kunde prata om. Metaspråket om textuppbyggnad började som 

abstrakta begrepp, de plockades isär med hjälp av olika exempel och förklaringar som elever 

diskuterade fram och som läraren konkretiserade både muntligt och/eller i skrift med konkreta 

exempel som kopplades till elevers erfarenhetsvärld.  

 

Konkretion av metaspråket om textuppbyggnad gjordes i form av språklig stöttningen genom 

vägledande samtal och diskussioner, samspel med någon som var mer erfaren som 

exempelvis lärare eller klasskamrat. Läraren gav elever stödstrukturer för att de i framtiden 

ska kunna klara av att skriva en återberättande text på egen hand. Interaktionen mellan elev 

och lärare och elev och elev genomsyrade all undervisning som observerades. Eleverna fick 

först tänka själva och sedan diskutera detta i sina par en stund och sedan diskutera i helklass. 

Detta kunde kopplas till den proximala utvecklingszonen som innebär att det är mötet mellan 

vad ett elev kan prestera ensam och utan stöd och vad hen kan prestera genom en vuxens 

ledning och stöttning eller i samarbete med kamrater som har kommit längre i sin proximala 

utveckling (Gibbons, 2006). 

 

Detta resultat är användbart eftersom uppsatsen syftar till att försöka ge ett litet bidrag till den 

i dag begränsade forskningen om hur metaspråk om textuppbyggnad kan se ut i svenskämnet 

för att stötta elevers utveckling av ett effektivt skolspråk. 
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7. Diskussion och slutsatser 
 
Denna del kommer att ha en tredelad struktur som börjar med en empirisk diskussion som 

innehåller en sammanfattning av uppsatsens syfte och resultat. En diskussion följer denna del 

där bland annat eventuella felkällor tas upp. Den andra delen jämför uppsatsens resultat med 

tidigare forskning och därefter följer den sista delen som innehåller en diskussion om 

didaktiska implikationer och fortsatt forskning. 

 

  7.1 Empirisk diskussion 

 
Denna uppsats har undersökt hur en lärare arbetar språkinriktat genom att observera hur 

läraren arbetar med metaspråk om textuppbyggnad i svenskämnet, samt hur detta 

konkretiseras för att göras begripligt. Detta innebär att man pratar om de ämnesspecifika 

begrepp som används för att bygga upp en viss genretext exempelvis rubrik, händelse och 

tidsord. Dessa ämnesspecifika ord är exempel på metaspråk om textuppbyggnad.  

 

I denna uppsats har jag undersökt på vilket sätt en lärare arbetar språkinriktat genom att 

observera hur metaspråk om textuppbyggnad kan se ut i svenskämnet, samt hur detta 

konkretiseras för att göras begripligt. Syftet var att se hur lärare går från ett abstrakt 

metaspråkligt begrepp till konkretion av begreppet när en genretext produceras. Detta 

undersöktes utifrån en lärares genrepedagogiska lärarledda undervisning och hur hon arbetade 

med metaspråk om textuppbyggnad för att stötta elevers utveckling av ett effektivt skolspråk. 

För att se hur abstrakta metaspråkliga begrepp konkretiseras observeras även hur läraren 

främjar elevinteraktion under undervisningen, hur kontextualiseringen såg ut samt hur den 

språkliga stöttningen såg ut. För att undersöka syftet med uppsatsen användes två 

frågeställningar utformade nedan; 

 

• Vilka begrepp ingår i metaspråk om textuppbyggnad i svenskämnet?  

• Hur konkretiseras metaspråket för eleverna? 

 

Resultatet visar att det metaspråk om textuppbyggnad som stod i fokus var; återberätta, 

återberattande text, kronologisk ordning samt expertorden; rubrik, miljö, händelser, tidsord 

och utvärdering/slutkommentar. Begreppen började som abstrakta, de plockades isär med 

hjälp av olika förklaringar som eleverna diskuterade fram och som läraren problematiserade 
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muntligt och/eller skriftligt på tavlan/smartboarden med konkreta exempel som 

kontextualiserades genom att kopplas till elevers förkunskaper och erfarenhetsvärld.  

 

Konkretition av metaspråkliga abstrakta begrepp om textuppbyggnad handlade mycket om 

stöttning och interaktion. Stöttningen skedde främst genom vägledande samtal mellan lärare 

och elev och diskussioner i helklass samt pardiskussioner om de metaspråkliga 

ämnesspecifika begreppen. Läraren gav elever stödstrukturer, som exempelvis modelltexter, 

för att de så småningom skulle kunna klara momenten, som ingår i att skriva en återberättande 

text, på egen hand i framtiden. Interaktionen mellan elev och lärare och elev och elev 

genomsyrade all undervisning som observerades. Diskussioner fördes i helklass, eleverna 

stöttades mycket genom samspel med en bordskamrat. Eleverna fick först tänka själva och 

sedan diskutera detta i sina par en stund för att slutligen diskutera detta i helklass. Detta kunde 

kopplas till den proximala utvecklingszonen som innebär att det är mötet mellan vad ett elev 

kan prestera ensam och utan stöd och vad hen kan prestera genom en vuxens ledning och 

stöttning eller i samarbete med kamrater som har kommit längre i sin proximala utveckling 

(Gibbons, 2006).  

 

Sammanfattningsvis besvaras frågeställningarna; Vilka begrepp ingår i metaspråk om 

textuppbyggnad i svenskämnet? och Hur konkretiseras metaspråket för eleverna? genom att 

det metaspråk om textuppbyggnad som stod i fokus var; återberätta, återberättande text 

kronologisk ordning samt expertorden; rubrik, miljö, händelser, tidsord, och 

utvärdering/slutkommentar. Dessa konketiserades genom att begreppen kontextualiserades 

utifrån elevernas erfarenhetsvärld och den språkliga stöttningen skedde främst genom 

vägledande samtal och diskussioner om ämnesspecifika begrepp och ämnesinnehållet det vill 

säga studiebesöket på Ica Maxi. Diskussioner fördes ofta i helklass och eleverna stöttades 

mycket genom interaktionen med en bordskamrat. Eleverna fick först tänka själva därefter 

diskutera detta i sina par för att slutligen diskutera i helklass. Varje begrepp diskuterades fram 

av elevernas förklaringar utifrån deras erfarenhetsvärld. Läraren vägledde och lyfte fram 

frågeställningar och gav motfrågor som igen diskuterades.  

 

En eventuell felkälla som kan finnas i uppsatsens resultat kan vara att min närvaro kan ha 

påverkat lärarens sätt att agera i undervisningen. Min närvaro kan ha påverkat hur det 

empiriska materialet kommit att gestalta sig. Tolkning av materialet är utifrån min tolkning 

och skulle kanske ha kunnat tolkas på ett annat sätt genom ett annan synsätt. Den tolkning och 
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de reflektioner som har gjorts kan också ha påverkats och legat till grund för den 

förförståelsen  och de förkunskaper jag har inom ämnet (Fejes och Thornberg, 2015).  

 

  7.2 Resultatet kopplat till tidigare forskning 
 

Hajer och Meestringa (2014) menar att de lärare som vet att språket behöver hanteras under 

undervisningen har förstått att språkutveckling och kunskapsutveckling hänger ihop. Arbetar 

lärare med att väva ihop dessa arbetar man med språkinriktad undervisning (Hajer och 

Meestringa, 2014 s.7). Detta är intressant eftersom det i princip betyder att elevers språk- och 

kunskapsutveckling ”hänger” på huruvida läraren har kompetens eller inte. Wirdenäs (2013, 

s.59) resultat av hennes undersökning visade på att metaspråk saknades i undervisningen och 

hon skriver att lärare behöver begrepp och termer om texter för att kunna prata om texter. 

Vidare menar hon att detta är vanliga problem i skolan idag (Wirdenäs, 2013 s.81). Detta är 

intressant eftersom observationerna inte visade detta, tvärtom, anser jag, arbetade hon med 

metaspråk om textuppbyggnad genom att hantera språket i undervisningen och där språk och 

ämneskunskaper växelverkade konstant. Genom hennes sätt att undervisa om språket för att 

kunna tala om språket gav eleverna kunskaper om metaspråk om textuppbyggnad. De byggde 

upp ett gemensamt metaspråk som de kunde använda när de pratade om återberättande texter.  

 

Skolverket (2014) skriver att lärarens kompetes kräver en ämnesspråkligt medvetenhet och att 

ständigt analysera det specifika ämnesspråk som undervisningen innehåller. Det betyder att 

läraren behöver vara väl förberedd om vilka ämnesspecifika ord som undervisningen kommer 

att innehålla. Detta kunde man se under observationerna eftersom många moment som läraren 

arbetade med hade förberedds innan exempelvis vilka ord som hon ansåg vara expertord. 

Läraren kunde då underlätta språkliga hinder genom att identifiera svåra begrepp eller ord 

som annars skulle kunna vara ett hinder för elevers kunskapsutveckling. Det är genom en 

sådan lärarkompetes som elever kan närma sig skolspråkets ämnesspecifika språk och klyftan 

mellan vardagsspråket och skolspråket kan minska (Skolverket, 2016). 

 

Forskning som Kuyumcu (2011) har gjort och utvärderat är Knutbyprojektet. Resultatet av 

den studien visade på att lärarnas uppfattning av projektet var övervägande positiva och 

implementeringen av projektet visade också på bättre resultat av de nationella proven när en 

jämförelse gjordes med tidigare år. Läraren som observerades i denna uppsats hade ett 

genrepedagogiskt arbetssätt vilket kan tolkas som att läraren anser att arbetssättet är ett 
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givande verktyg i undervisningen. Ett antagande utifrån vad forskning säger är att språket 

utgör en viktig del i att kunna nå kunskapsmålen och därför krävs det att undervisningen är 

explicit och ger eleverna språklig stöttning för att bygga upp de språkliga dimensioner som 

metaspråk och också skolspråket bygger på (Skolverket, 2016; Hajer och Meestringa, 2014).  

 

Schleppegrell (2013) skriver i en artikel att de framväxande aspekterna av språkinlärning är 

att elever behöver rika möjligheter för interaktion i meningsfulla sammanhang som stöds av 

ett explicit metaspråk (språk om språk). Detta kunde kopplas till all undervisning som obser-

verades. Undervisningen genomsyrades av elevers interaktion i exempelvis pardiskussioner 

och att läraren explicit pratade om metaspråk om textuppbyggnad. Diskussioner vägleddes 

fram av läraren och fylldes av elevers idéer och tankar utifrån deras erfarenhetsvärld. Under-

visningen byggde upp ett gemensamt metaspråk om hur man konstruerar en återberättande 

text. Detta kunde observationen visa genom exempelvis de expertord som diskuterades.  

 

Schleppegrell (2013) artikel beskriver forskning i amerikanska skolor där en majoritet av eng-

elskspråkiga elever stöds i användandet av systemisk-funktionell grammatik och metaspråk i 

undervisningssituationer. Detta var också något som genomsyrade undervisningen som obser-

verades. Språket var en social semiotik och en funktionell grammatik som kopplade samman 

språkform med mening i en kontext. Detta innebär att eleverna använde språksystemet för att 

skapa betydelse och genom interaktion använde de språket för att få förståelsen för språksy-

stemets potential. Eleverna diskuterade abstrakta ämnesspecifika begrepp som händelse, miljö 

samt tidsord och genom interaktionen fick begreppen mening och betydelse då de kunde 

koppla dessa till sin erfarenhetsvärld. Schleppegrell (2013) menar att lärare behöver stödja 

elever i att sammanlänka språk och ämnesinnehåll, genom en interaktiv pedagogik som ger 

elever ett tydligt fokus på språk genom språk, alltså ett metaspråk. Metaspråk handlar om att 

lära sig språk och ämnesinnehåll genom språket och att undervisningen bygger upp ett ge-

mensamt metaspråk där läraren pratar explicit om språket. Detta gjorde läraren som observe-

rades, hon pratade explicit om språket exempelvis när de i fas ett skulle bygga upp kunskap 

om ämnesområdet med begreppet kronologisk ordning, eller när de i fas två tittade på struk-

turen av en återberättande text där expertorden diskuterades. Detta gjordes för att eleverna 

skulle bygga upp ett gemensamt metaspråk om textuppbyggnad som de tillsammans kunde 

prata om och förstå. 
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Denna uppsats ger ett litet bidrag till den i dag begränsade forskningen som finns om hur 

lärare arbetar med metaspråk om textuppbyggnad i svenskämnet för att stötta elevers 

utveckling av ett effektivt skolspråk. 

 

 

  7.3 Didaktiska implikationer 

 
Uppsatsens resultat är användbart eftersom uppsatsen syftar till att försöka ge ett litet bidrag 

till den i dag begränsade forskningen om hur lärare arbetar språkinriktat med b.la. metaspråk 

om textuppbyggnad i svensämnet för att stötta elevers utveckling av ett effektivt skolspråk. 

Denna undersökningen har också relevans inför fortsatt forskning eftersom det är viktigt hur 

språket hanteras i undervisningen. Det är avgörande hur lärare hanterar språket i 

undervisningen genom att bygga upp ett metaspråk för att stötta elevers utveckling av ett 

effektivt skolspråk. Detta kan inte elever automatiskt lära sig utan utvecklas och övas i 

medveten undervisning. Handlar det om en fråga om hur lärare hanterar språket i 

undervisningen och är det avgörande för elevers kunskapsutveckling? Detta kräver mer 

forskning och mer tillämpbara verktyg för de lärare som inte är medvetna eller inte har de 

kunskaper som krävs. 

 

  7.4 Vidare forskning 

 
Som tidigare nämnts skulle en vidare forskning kunna göras utifrån samma utgångspunkt men 

använda fler observationer för att se och jämföra lärares sätt att arbeta med metaspråk om 

textuppbyggnad. Man skulle kunna observera detta utifrån annan teori eller annan pedagogisk 

inriktning. 

 

Det skulle också vara intressant att se hur cirkelmodellen skulle kunna appliceras i 

matematikundervisningens problemlösning där textuppgifter förekommer. Matematik är ett 

ämne som innehåller många ämnesspecifika begrepp och vaga uttryck i textuppgifter 

exempelvis färre och fler som kan vara svårt för elever att förstå. Hur skulle cirkelmodellen 

kunna användas som verktyg i skapandet av och lösandet av problemlösningar i matematik? 

Och hur ser metaspråk om problemlösning ut i matematikundervisningen? 
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