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Sammandrag  
 

I examensarbetet analyseras ett läromedel i svenska för årskurs 3. Ett gemensamt intresse för 
språkutvecklande arbetsmetoder styrde intresset till ZickZack, vilket är en relativt ny 
läromedelsserie i svenska. Med utgångspunkt i ett hur-perspektiv beskrivs och diskuteras 
undervisningen i ZickZack i relation till cirkelmodellens genrebaserade arbetsmetod och 
kursplanen. Syftet är att bidra till en ökad förståelse i hur undervisningen kan planeras och 
utföras utifrån cirkelmodellens olika faser i ett läs- och skrivutvecklande syfte. I analysen 
undersöks även hur ZickZack möter kunskapskraven för årskurs 3 utifrån läroplanen. För att söka 
svar på analysens frågeställningar valdes en kvalitativ metod med hermeneutiskt perspektiv. I 
analysen visas en sammanställning av den pedagogiska planeringen utifrån cirkelmodellens 
genrebaserade undervisning där det tydligt synliggörs hur arbetet i elevböckerna och 
lärarhandledningen genomförs. Utifrån analysens hur-perspektiv framkommer att viktiga verktyg 
i cirkelmodellens arbetsmetod är den sociala interaktionen och det gemensamma metaspråket. 
Tydligt är även att arbetet utifrån olika texttyper fungerar som ett stöd i elevernas 
språkutveckling. Analysens resultat visar slutligen att läs- och skrivundervisningen i läromedlet 
ZickZack möter kunskapskraven för årskurs 3 i läroplanen.  
 
 
Nyckelord: läromedelsanalys, läs- och skrivförmåga, cirkelmodellen, genrepedagogik, årskurs 3, 
sociokulturellt perspektiv. 
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1. Inledning 
Läromedlets roll och funktion i undervisningen varierar med lärarens pedagogik, elevgruppens 
behov och ämnet. Det finns dock ett tydligt samband mellan läromedlets innehåll och struktur 
och undervisningens innehåll och genomförande (Ammert 2011, 17). Även elevernas 
inlärningsprocess, läranderesultat och upplevelse av undervisningen kan påverkas av läromedlet. 
Ett viktigt moment i arbetet som lärare är således att välja läromedel som både möter elevernas 
behov och de pedagogiska metoder som läraren planerar att tillämpa. 
 
Det finns idag ett stort utbud av läromedel med olika pedagogiska metoder, men det finns ingen 
institution som kvalitetssäkrar eller godkänner läromedlen innan de introduceras i skolvärlden 
(Ammert 2011, 17). För en ny lärare kan det vara svårt att veta vilket material och vilken metod 
som är lämplig utifrån hur man avser utforma sin pedagogiska planering. Vi har själva erfarit 
problematiken att som ny lärare ställas inför frågan “Vad vill du beställa till din klass det här 
läsåret?”. Upplevelsen var att befinna sig i en djungel av kataloger med färgsprakande framsidor 
på olika läromedel som kunde användas i svenskundervisningen. Tankarna for fram och tillbaka, 
vad är lämpligt att välja? Vad skiljer böckerna åt? Följer läromedlet kursplanen? Som ny lärare 
kan läromedelsvalet vara ett svårt beslut då det material som väljs med största sannolikhet 
kommer att påverka undervisningen minst en termin. Det faktum att materialet utgår från olika 
pedagogiska metoder eller teorier är svårt att utläsa från den färgsprakande framsidan. Tiden är 
kort att bestämma sig på och budgeten är hårt hållen. Att lärare behöver vara pålästa om hur olika 
läromedel är konstruerade är inget som diskuterats nämnvärt på vår lärarutbildning, men det finns 
ändå en förväntan att vi lärare ska kunna analysera och välja läromedel. När beställningen är klar 
och böckerna landar på arbetsbordet är det dags att börja undervisa. Om läromedlet inte passar 
ihop med den vision och de pedagogiska metoder som planerats att arbeta utifrån kan 
undervisningen bli utmanande och mindre lustfyllt för såväl elever som lärare. 
 
Erfarenheten som beskrivits ovan tillsammans med vårt intresse för språkutvecklande 
undervisning resulterade i valet att göra en läromedelsanalys i ämnet svenska. Ett gemensamt 
kunskapskrav för läroplanens olika ämnen är att kunna tillägna sig och producera olika typer av 
texter (Skolverket, 2011, 166, 248). Med andra ord ett kunskapskrav som bygger på elevernas 
språkliga förmågor. I sökandet efter ett läromedel som arbetade med fokus på att läsa och 
producera texter föll intresset på läromedelsserien ZickZack. I förordet till ZickZacks 
lärarhandledning skriver läromedelsförfattarna att arbetet med cirkelmodellen och 
genrepedagogiken gett tydligt positiva resultat i elevernas språkutveckling (Fällman Bajagic, 
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Hansson, Nieland 2011a, 7). Detta väckte vår nyfikenhet och bidrog till att analysen av 
läromedlet ZickZack gjorts utifrån cirkelmodellens genrebaserad undervisningsmetod. 

1.1 Syfte  
Med detta arbete vill vi analysera läromedlet ZickZack (2011b,c,d) i ämnet svenska för årskurs 3 
och synliggöra hur materialet är uppbyggt utifrån cirkelmodellens genrebaserade arbetsmetod. 
Vårt mål med arbetet är att genom ett hur-perspektiv bidra till en djupare förståelse för hur 
läromedlet ZickZack tillämpar cirkelmodellen och genrepedagogiken i språkutvecklande syfte. I 
detta ingår att synliggöra hur den pedagogiska lektionsplaneringen planeras och tillämpas. Vi vill 
även ställa läromedlet i relation till Skolverkets (2011) Läroplan för grundskolan, förskoleklass 
och fritidshem 2011. I denna jämförelse fokuseras hur innehållet i läromedlet ZickZack möter 
kunskapskraven i läroplanen för svenska i årskurs 3.  

1.2 Frågeställning  
1. Hur tillämpar läromedlet ZickZack cirkelmodellens genrebaserade undervisningsmetod i läs- 
och skrivundervisningen för årskurs 3? 
2. På vilket sätt uppfyller läromedlet ZickZack de i läroplanen angivna kunskapskraven i svenska 
för årskurs 3? 

2. Bakgrund 
Här behandlas den teoretiska bakgrund som uppsatsen vilar på. Då arbetet är en läromedelsanalys 
i ämnet svenska belyses först hur den språkutvecklande undervisningen beskrivs i läroplanen 
samt rådande kunskapskrav i svenska för årskurs 3 (2.1). Därefter behandlas läromedlets roll och 
funktion i skolan. Avslutningsvis presenteras läromedlet ZickZack som är mål för analysen (2.2). 

2.1 Språkutvecklande undervisning enligt läroplanen 
I kursplanens första stycke står det att språket utgör ett “redskap för att tänka, kommunicera och 
lära” (Skolverket 2011, 252). Det står vidare att det är genom språket som vi människor bygger 
upp vår identitet, utvecklar vår tankeförmåga, förstår andra och oss själva samt skapar relationer. 
Den språkutvecklande undervisningen är med andra ord avgörande för individens relation till sig 
själv och omvärlden samt för individens lärande och utveckling såväl i som utanför skolan. I de 
övergripande målen slår läroplanen fast att “Skolan ska ansvara för att varje elev efter 
genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och 
nyanserat sätt” (Skolverket 2011, 13). Det ämne i skolan som bär ett betydande ansvar för 
elevernas språkutveckling är svenska (Skolverket 2017, 5).  
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Det centrala innehållet i kursplanen för svenska är uppdelat i fem kunskapsområden; läsa och 
skriva, tala lyssna och samtala, berättande texter och sakprosatexter, språkbruk samt 
informationssökning och källkritik (Skolverket 2011, 253–254). Innehållet i kunskapsområdet 
läsa och skriva omfattar moment som skapar förutsättningar för elevernas läs- och 
skrivutveckling såsom lässtrategier, skrivstrategier, textbearbetning och språkets struktur. 
 
Läs- och skrivstrategier är enligt kursplanen konkreta metoder att ta sig an en text och skapa 
förståelse. Arbetet med skrivstrategier innebär bland annat att eleverna ska kunna skriva olika 
typer av texter anpassade till texttypens specifika struktur och språkliga drag. Textbearbetning i 
årskurs 1–3 omfattar till exempel att eleverna enskilt och tillsammans går igenom en skriven text 
och gör förtydliganden samt korrigeringar av texten. En viktig del i textbearbetningen är att skapa 
förståelse hur en texts budskap förändras genom olika språkliga val. I skrivandet ingår även att 
träna på att skriva med tydlig handstil samt att skriva med olika digitala verktyg.  
Kunskapsområdet tala, lyssna och samtala syftar till att ge kunskap om hur eleverna kan lyssna 
lyhört på varandra och formulera sig tydligt. Båda utgör viktiga förmågor för att eleverna ska 
kunna samtala och samarbeta med varandra. Det är också förmågor som är nära förknippade med 
elevernas tilltro till sin egen språkliga förmåga (Skolverket 2011, 253–254; Skolverket 2016, 9–
13). I kunskapsområdet Berättande texter och sakprosatexter beskrivs vilka texttyper 
undervisningen i svenska ska omfatta. Rubriken visar att kursplanen gör skillnad på berättande 
texter som beskrivs ha mer skönlitterär karaktär och sakprosatexter som omfattar förklarande, 
beskrivande, instruerande och argumenterande texter. Kunskap i de olika texttypernas struktur 
och språkliga drag är viktiga grunder för elevernas förmåga att kommunicera tydligt i både tal 
och skrift. I användandet av olika texttyper är möjligheten att integrera svenskundervisningen 
med andra ämnen stor. Även kunskapsområdet språkbruk kan med fördel integreras med andra 
ämnen då det bland annat handlar om att utveckla ett ord- och begreppsförråd (Skolverket 2017 
14-16; Skolverket 2011, 252–254). I kursplanen framgår dessutom att urvalet av texter som 
används i undervisningen ska samspela med syftestexten om att eleverna ska “kunna förstå och 
verka i ett samhälle där kulturer och livsåskådningar, generationer och språk möts” (Skolverket 
2011, 247). Det sista kunskapsområdet informationssökning och källkritik är ett viktigt område 
för eleverna att utveckla i dagens informationssamhälle. Här ingår att lära sig att söka, granska, 
hantera och värdera all den information eleverna möter både i sin vardag och i skolan (Skolverket 
2017, 20). Avgörande för denna förmåga är elevernas läsförmåga och läsförståelse.  

2.1.1 Läsförmåga och läsförståelse 
Ett av skolans uppdrag är att främja elevers utveckling och lust till lärande (Skolverket, 2011, 7). 
En förutsättning för att denna lust ska infinna sig är att eleverna förstår vad de läser. God 
läsförmåga är viktigt för att eleverna ska kunna vara delaktiga i undervisningen och förstå, 
kritiskt granska och ta till sig informationen i syftet att utveckla de förmågor som krävs för att nå 
kunskapskraven. God läsförståelse är också en förutsättning för att eleverna ska kunna 
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kommunicera effektivt i tal och skrift. Läsförståelse utgör därmed en del av skolans 
demokratiuppdrag och behövs för att varje elev ska kunna förstå sin omvärld och göra sin röst 
hörd och argumentera för sin sak (Skolverket 2011, 252–254). Ett övergripande syfte med 
läsundervisningen är enligt Barbro Westlund (2012, 10) att inspirera eleverna till ett livslångt 
läsande där sökande efter mening och innehåll är primärt. Läsningen kan då bli en källa till 
personlig utveckling, rekreation och kunskap. 
 
Skolverket (2016a, 18) definierar läsförståelse som förmågan att kunna tolka och hantera 
information samt att kunna skapa och omskapa mening i olika texter. Skolverket skriver vidare 
att läsförståelse skapas genom interaktionen mellan läsaren och texten, något som Westlund och 
Gibbons instämmer i. Westlund (2012, 70) skriver att meningsskapandet enbart kan ske när 
läsaren och texten samverkar och att det viktiga med läsningen inte är att man läser utan att man 
tänker och reflekterar över vad man läser och skapar en förståelse av texten (2012, 11). Gibbons 
(2016, 25–26) menar att ett angeläget moment i språkundervisningen är att förmedla hur 
betydelse skapas genom språket och beskriver språkutvecklingen som en kontinuerlig 
betydelseskapande process.   
 
I läroplanen behandlas läsförståelse på flera områden. I det centrala innehållet i svenska för 
årskurs 1–3 står det att eleverna ska arbeta med “lässtrategier för att förstå och tolka texter” 
(Skolverket, 2011, 253). Vidare anges som kunskapskrav för årskurs 3 att eleven visar 
grundläggande läsförståelse genom att kunna återberätta och kommentera viktiga delar av 
innehållet i en text. Eleven ska även kunna resonera kring framträdande budskap i texter och 
ställa det i relation till egna erfarenheter, vilket i sig är förmågor som ställer krav på elevens 
förståelse av den lästa texten (Skolverket, 2011, 258). I arbetet med läsförståelsen skriver 
Westlund (2012, 35–37) att det är av stor vikt att lärarna ger eleverna verktyg att utveckla 
framgångsrika strategier för att utveckla läsförståelsen. Hon belyser även vikten av att lärare och 
elever reflekterar och samtalar om användandet av de olika strategierna för att skapa en djupare 
förståelse för hur olika strategier kan användas beroende av uppgiften och texttypen. Viktigt är att 
läraren reflekterar tillsammans med eleverna kring de strategier de arbetat med och hur de använt 
dem för att eleverna i nästa möte med en text ska kunna nyttja denna erfarenhet.   

2.1.2 Kunskapskraven i svenska för årskurs 3 
I läroplanen beskrivs kunskapskraven i form av en löpande text vilken ger ett helhetsperspektiv 
på de krav som ställs på eleven då de slutar årskurs 3. Kunskapskraven i svenska förenar det 
centrala innehållet för ämnet och dess syfteskrav. I det centrala innehållet framgår att elever efter 
årskurs 3 ska besitta strategier för att kunna läsa, skriva, förstå, tolka och bearbeta texter och dess 
innehåll. Eleverna ska även behärska olika språkstrukturer och olika former av kommunikation 
(Skolverket 2011, 252–254). I syftestexten för ämnet svenska står det att eleverna ska utveckla 
kunskaper både i och om språket. Att ha kunskap i ett språk omfattar att kunna använda språket i 
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olika sammanhang och med olika syften samt att per automatik anpassa sitt språkval utifrån 
mottagaren och situationen. Kunskap om språket innefattar förståelse för språkets uppbyggnad, 
olika texttyper och språkliga drag samt förmågan att formulera sig korrekt i både tal och skrift. 
Genom kunskaper om och i språket skapas en språklig trygghet som på flera olika sätt möjliggör 
för eleverna att delta i skolans olika arbeten såväl muntligt som skriftligt (Skolverket 2017, 5–6).  

2.1.3 Internationella kunskapsmätningar i svenska 
De internationella kunskapsmätningarna PISA (Programme for International Student 
Assessment) har visat på försämrade resultat i läsförståelse för svenska elever under 2000-talet. 
Lägsta resultat visades år 2012. Den fallande trenden har nu vänt och vid mätningarna år 2015 
visade PISA-mätningarna en förbättring av läsförståelsen hos svenska elever. En förklaring till de 
stigande resultaten är att det bedrivits mer undervisning i läsförståelse och lässtrategier sedan de 
första larmrapporterna kom (Skolverket 2016b, Westlund 2012, 61–62).  
 
PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) undersökning visar även hur mycket 
lärare arbetar med att låta elever träna på olika lässtrategier. Redan 2006 framgick det att svenska 
elever fick träna mindre på olika lässtrategier varje vecka än andra länder i EU och OECD 
länderna. Mellan 2006 och 2011 ökade arbetet med olika lässtrategier och läsförståelse. 
Mätningen i lässtrategier och läsförståelse utgick ifrån att eleven fick söka information i texter 
och koppla det till egna erfarenheter och göra jämförelser. Enligt PIRLS undersökning har 
Sverige långsamt blivit bättre på att undervisa i lässtrategier men ligger fortfarande lågt i 
jämförelse med många andra länder (PIRLS 2016c).  

2.1.4 Läslyftet 
Ett stöd i den språkutvecklande undervisningen är skolverksprojektet Läslyftet. Läslyftet är en 
kompetensutvecklingsinsats i språk-, läs-, och skrivutveckling riktad till lärare i grundskolan och 
gymnasieskolan. Det övergripande syftet med läslyftet är att förbättra elevernas läsförståelse och 
skrivförmåga och därigenom utveckla deras lärande. Läslyftet bygger på ett kollegialt lärande där 
lärarna tillsammans med en handledare fördjupar sina kunskaper i områdena språk-, läs- och 
skrivdidaktik. I Läslyftet får lärarna planera, genomföra och utvärdera undervisningsaktiviteter 
tillsammans. I detta arbete får lärarna möjlighet att pröva nya arbetssätt i klassrummet. En viktig 
del arbetet med Läslyftet är de kollegiala samtalen där lärarna kan diskutera undervisningen i 
vidarutvecklande syfte. Läslyftet omfattar undervisningsaktiviteter där de texttyper som anges i 
läroplanen bearbetas genom arbete med olika läs- och skrivstrategier (Skolverket 2018).  

2.2 Läromedlets roll och funktion 
Att läromedel kvalitetssäkras innan de introduceras i skolan kan tyckas självklart, och fram till 
1991 utförde Skolöverstyrelsen och Statens institut för läromedelsinformation en 
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förhandsgranskning av läromedel. Granskningen omfattade bland annat innehållets 
överensstämmelse med kursplanen, saklighet och objektivitet skriver Ammert (2011, 17). När 
dessa instanser lades ned 1991 övergick under en period granskningsuppdraget till Skolverket. 
Den stora skillnaden var att granskningen utfördes i efterhand, det vill säga att läromedlet 
granskades efter att det kommit ut på marknaden. Skolverkets uppdrag avslutades efter en tid. 
Kvalitetssäkring och val av läromedel till undervisningen är idag helt decentraliserad och utförs 
på skolorna av bland annat lärarna (Ammert 2011, 17). 
 
Läroböcker utgör en naturlig del i skolarbetet och de påverkar lektionsinnehållet och 
undervisningsnivån i olika grad. Till följd av skolans och omvärldens utveckling ändrades 
benämningen lärobok i Sverige 1975 till läromedel. Läromedel består inte längre av enbart 
läroböcker utan med läromedel menas det undervisningsmaterial som lärare och elever 
gemensamt väljer att använda för att nå uppsatta mål. Begreppet läromedel är således mycket 
vidare än läroböcker och utgörs till exempel av faktaböcker, skönlitteratur, tidningar, film, tv, 
digitalt material och olika typer av artefakter. Listan över olika typer av läromedel kan göras lång 
och gemensamt för allt som ingår är att det används i en lärandesituation med syftet att nå 
uppsatta mål (Ammert 2011, 17).  
 
Även om läromedel idag utgörs av ett brett spektrum av material är rena läroböcker vanligt 
förekommande i många ämnen. Enligt Boel Englund, professor i pedagogik vid Stockholms 
universitet (2011, 282) kan läroböckernas centrala plats i undervisningen förklaras utifrån 
framförallt två funktioner. Dels att de fungerar som stöd för lärarnas planering och utförande av 
undervisningen och dels att de har en legitimerande och kunskapsgaranterad funktion. Detta då 
läroböckerna vanligen är skrivna med läroplanen som underlag. Englund skriver vidare att 
“Läroboken har en gemensamhetsskapande och sammanhållande roll, både 
tankemässigt/ideologiskt och praktiskt, och att den har en disciplinerande roll” (Englund 2011, 
282). Arbetet med läroböcker kan bidra till en lugnare arbetsmiljö för både elever och lärare då 
arbetet i läroböckerna engagerar och sysselsätter eleverna. Läroboken är således inte bara en bok 
för kunskapsinlärning till elever utan utgör även ett praktiskt arbetsredskap för läraren att luta sig 
mot (Englund 2011, 282). 

2.2.1 Läromedlet ZickZack  
Det läromedel som är mål för analys heter ZickZack (Fällman Bajagic, Hansson & Nieland 2011). 
ZickZack är en läromedelsserie i ämnena svenska och svenska som andraspråk för årskurs 1–6 
vilket gavs ut första gången 2011. Författarna till läromedlet är Karin Fällman Bajagic, Christina 
Hansson och Susan Nieland, samtliga författarna är även lärare i grundskolan. Målgruppen för 
ZickZack är både elever med svenska som förstaspråk och andraspråk och en grundtanke är att 
lärarna ska kunna arbeta med de båda målgrupperna parallellt. Syftet med ZickZack är arbeta 
språkutvecklande genom att inspirera, stötta och utmana eleverna med hjälp av olika läs- och 
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skrivstrategier. I detta arbete kommer läromedlet ZickZacks olika komponenter att skrivas utan 
referenser. Detta för att skapa bättre läsflyt då namnen är ofta återkommande i texten. 

2.2.2 Sanoma utbildning 
Läromedlet ZickZack ges ut av Sanoma utbildning och därför ges en kort presentation av förlaget 
här. Sanoma utbildning är en del av Sanoma koncernen vilken är verksam inom media och 
läromedel och har ett utbud bestående av bland annat tidningar, radio, tv och läromedel samt 
olika digitala tjänster. Koncernen som har sina rötter i Finland har idag har ca 10 000 
medarbetare i Europa. Sanoma utbildning startades 1993 och omfattar idag sex olika 
läromedelsförlag vilka arbetar med läromedel från förskolan upp till högskola och universitet. 
Samtliga läromedelsförfattare är lärare vilket Sanoma menar medför att deras läromedel håller 
god pedagogisk och innehållsmässig kvalitet samt ger en direkt förankring i klassrummen 
(Sanoma utbildning 2018). I samband med den växande digitaliseringen har Sanoma utbildning 
skapat nya pedagogiska verktyg i form av digitalt online material och appar: Som exempel kan 
nämnas den digitala övärlden Bingel för årskurs 1-6 (Sanoma utbildning 2018). Bingel beskrivs 
vidare i avsnittet materialbeskrivning (4.2). 

2.3 Pauline Gibbons bok: Stärk språket - stärk lärande  
I läromedlet ZickZack refereras till Pauline Gibbons bok Stärk språket - stärk lärandet, språk- 
och kunskapsutvecklande arbetssätt för och med andraspråkselever i klassrummet (2016). År 
2015 uppdaterades boken och innehållet ställdes i relation till Läroplan för grundskolan, 
förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket 2011) varvid kopplingar till läroplanens 
olika delar skrevs in i boken. (Gibbons 2016, 1). Boken ger en god teoretisk grund och konkreta 
modeller för hur språk- och kunskapsutvecklande undervisning i kursplanens olika ämnen kan 
utformas. I boken presenterar Gibbons arbetsmetod cirkelmodellen vilken utgör en av de 
pedagogiska metoder författarna utgått från i framtagandet ZickZack. Då boken är uppdaterad 
mot läroplanen samt då den ger en tydlig beskrivning av cirkelmodellen anser vi den som ett 
lämpligt utgångsmaterial för analysens första frågeställning.  
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3. Teoretisk bakgrund 
De pedagogiska arbetsmetoder som läromedlet ZickZack utgår från är genrepedagogiken, 
cirkelmodellen och Reading to Learn (Fällman-Bajagic, Hansson & Nieland 2017, 10). Då denna 
läromedelsanalys fokuserar på cirkelmodellen och genrepedagogiken har metoden Reading to 
Learn utelämnats helt. Den teoretiska ramen till läromedelsanalysen utgörs av cirkelmodellen och 
genrepedagogiken samt de teorier som dessa pedagogiska metoder grundas på. Cirkelmodellen 
har sitt ursprung i genrepedagogiken vilken i sin tur är grundad på tre ben. Johansson och Sandell 
Ring (2012, 28) beskriver genrepedagogikens tre ben enligt följande. Det första benet är en teori 
om lärande som utgår från Lev Vygotskijs sociokulturella perspektiv där nyckelbegrepp är att 
lära genom interaktion, den proximala utvecklingszonen och scaffolding eller stöttning. Det andra 
benet utgörs av en Hallidays teori om språk som heter systemisk-funktionell-grammatik. 
Språkteorin fokuserar på språk och kontext, språket som verktyg för kommunikation och 
grammatik som betydelseskapare. Det tredje benet utgörs av Martins och Rotherys skolgenrer 
och cykeln för undervisning och lärande vilken består av Hallidays språkteori tillsammans med 
Martins och Rotherys skolgenrer. Här fokuseras specifika språkgenrer, explicit och stegvis 
undervisning om språkliga mönster och ett gemensamt metaspråk (Johansson & Sandell Ring 
2012, 28). Begrepp och teorier som därför kommer att belysas i den teoretiska anknytningen är 
sociokulturellt perspektiv, proximala utvecklingszonen, scaffolding, genrepedagogiken, 
cirkelmodellen, systemisk-funktionell grammatik, och metaspråk.  

3.1 Den sociokulturella lärteorin  
Ett av genrepedagogikens tre ben utgörs av den sociokulturella lärteorin. Den grundsyn och de 
begrepp från det sociokulturella perspektivet som betonas inom genrepedagogiken är: att lärande 
och utveckling sker genom interaktion mellan människor, den proximala utvecklingszonen och 
scaffolding eller stöttning. Upphovsmannen till det sociokulturella perspektivet är den ryske 
pedagogen och psykologen Lev S Vygotskij (1896–1934). I Sverige är pedagogikprofessorn 
Roger Säljö en ledande person inom denna lärteori och det är bland annat Säljös litteratur om 
Vygotskijs arbete som utgör grunden till följande textavsnitt om ovan angivna områden.  
 
Vygotskij var intresserad av människans utveckling ur såväl ett biologiskt som ett sociokulturellt 
perspektiv, vilket kom att prägla hans syn på lärande. En aspekt av den biologiska utvecklingen 
är att det som styrs av biologiska processer ser ungefär lika ut oberoende av var i världen en 
individ växer upp. Ett exempel på biologiska färdigheter är att fästa blicken och att lära sig att gå 
och springa. En annan aspekt är att biologiska processer styr individens mognadsstadie vilket i 
sin tur styr individens förmåga att lära och utvecklas. Vygotskijs perspektiv på lärande är enigt 
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med den första aspekten men bestrider helt Piagets teori om mognadsstadier. I det sociokulturella 
perspektivet är utveckling och lärande en del av människans naturliga tillstånd och en ständigt 
pågående process. Enligt det perspektivet finns det inga mognadsstadier som styr lärandet utan 
det som möjliggör och stimulerar lärandet är den interaktion med omvärlden som individen 
exponeras för (Säljö 2005, 120–122; Säljö 2014, 297–298).  
 
Den sociokulturella utvecklingen kommer till skillnad från den biologiska utvecklingen att 
påverkas av individens omgivning och till följd av att barn växer upp under olika kulturella 
villkor kommer de att utvecklas på olika sätt. En avgörande faktor för barnets utveckling är 
förmågan att skapa kontakt och kommunicera med omgivningen. Först skapas kontakt genom 
kroppsspråk, mimik, blickar och ljud och efterhand genom språket. Den komponent som lyfts 
fram som extra viktig för utveckling och lärande i det sociokulturella perspektivet är språket 
eftersom det är interaktionen mellan människor som anses avgörande för att lärande sker och då 
utgör språket en effektiv kommunikationskanal. Angeläget i utvecklingsprocessen är också att 
förstå hur människor utvecklar kulturella förmågor som att använda språket på olika sätt samt att 
lära sig skriva, läsa, räkna, resonera abstrakt och lösa problem. (Säljö 2005, 116–117; Säljö 2014, 
297–298).  

3.1.1 Mediering, kulturella redskap och appropriering 
Ett centralt begrepp inom det sociokulturella perspektivet är mediering. Begreppet mediering kan 
förklaras med att människor använder olika redskap för att förstå varandra och omvärlden och för 
att agera i den. Ett exempel är att människor inte står i direkt kontakt med varandras tankar utan 
behöver mediera tankarna genom olika redskap för att kunna ta del av dem. I den sociokulturella 
traditionen delas redskapen in i två grupper. Den ena gruppen benämns med de synonyma 
begreppen psykologiska, intellektuella eller mentala redskap och den andra för fysiska redskap 
eller fysiska artefakter. De intellektuella redskapens funktion är bl.a. att tänka och kommunicera 
samt att strukturera kunskap och lösa problem. De utgörs bland annat av olika tecken, symboler 
och begrepp som t.ex. alfabetet, siffersystemet, +/-. De fysiska artefakterna utgörs av föremål 
tillverkade av människan vilka ger människan förmågor som den inte besitter av naturen, t.ex. 
papper och penna, datorer, fordon och olika verktyg. De intellektuella och fysiska redskapen 
förekommer vanligen tillsammans och utgör en förutsättning för varandras funktion. Som 
exempel kan nämnas en klocka som är ett fysiskt redskap, men den fungerar genom tecken eller 
symboler vilka är intellektuella redskap. Ett samlingsbegrepp som kopplar ihop de intellektuella 
och fysiska redskapen är kulturella redskap. Mediering innebär med andra ord att människor 
samspelar med varandra genom olika kulturella redskap med intentionen att förstå varandra och 
sin omvärld (Säljö 2005,119; Säljö 2014, 298–301). 
 
Enligt den sociokulturella traditionen är det absolut viktigaste kulturella redskapet språket. Det 
som utmärker språkets medierande funktion är att det används som kommunikation såväl mellan 



 
Examensarbete för grundlärare F-3: Svenska med didaktisk inriktning 

Charlotte Löfvenmark och Fröjdis Lövlie Kanazawa 
 
 
 

  

13 
 

människor som inom människor. Det innebär att språket har flera olika uppgifter, dels kan 
människor kommunicera och dela sociokulturella erfarenheter och kunskaper med varandra 
genom språket och dels kan språket användas som ett redskap för tänkandet inom människor. 
Språket fungerar därigenom som en förbindelse mellan individ och samhälle (Säljö, 2005, 119).  
  
Ett begrepp som används för att beskriva och förstå lärande i det sociokulturella perspektivet är 
appropriering. Appropriering innebär att människan lär sig att använda olika kulturella verktyg i 
olika sociala sammanhang, till exempel att lära sig läsa, skriva och cykla. Approprieringen kan 
ses som en process där inlärningen sker successivt. Ett exempel är läsinlärning där man först 
behöver lära sig bokstäver, sedan tyda ord och så vidare. Inom den sociokulturella traditionen 
görs en skillnad mellan vardagliga och vetenskapliga begrepp. Appropriering av de vardagliga 
begreppen sker i det dagliga samspelet med omvärlden. De vetenskapliga begreppen, som är mer 
abstrakta och ligger utanför individens egna erfarenheter, kräver undervisning av något slag. 
Exempel är olika ämnesspecifika ord och begrepp. Undervisningen ger kunskap och förståelse av 
mer principiell karaktär och bidrar till att eleverna blir delaktiga i samhällets kollektiva kunskaper 
(Säljö 2014, 304–308). I den undervisning som behandlas i detta arbete finns en koppling till 
genrepedagogiken och cirkelmodellens fas 2 som fokuserar på olika språkliga begrepp för att 
förstå en viss text.  

3.1.2 Proximala utvecklingszonen och scaffolding 
Utveckling och lärande är enligt Vygotskij människans naturliga tillstånd och en utgångspunkt i 
hans arbete var att belysa de möjligheter en individ har att lära och utvecklas om den får rätt hjälp 
vid rätt tillfälle. Ett begrepp som Vygotskij använde för att beskriva detta var the zone of 
proximal development. The zone of proximal development eller den närmaste utvecklingszonen 
beskriver avståndet mellan det en person behärskar utan hjälp och det som personen kan klara av 
om den får stöttning från någon med mer kunskap i området. En grundtanke är att när en person 
behärskar en viss färdighet är den nära att lära sig något nytt. Eller beskrivet med andra ord, när 
en person befinner sig i en viss utvecklingszon är den mottaglig för instruktioner eller 
information som gör att den kan kliva in i nästa proximala utvecklingszon. I förflyttningen från 
en zon till nästa behöver personen stöd från en mer kunnig person för att ledas vidare i sitt 
lärande. Detta stöd kallade Vygotskij för scaffolding eller stöttning (Säljö 2014, 306). 
 
Scaffolding är således en utifrån elevens behov i stunden anpassad stöttning från lärare eller 
klasskamrater i syftet att hjälpa eleven att utveckla nya färdigheter och kunskaper. Stöttningen 
medför att det finns en ständigt pågående interaktion mellan elever och lärare och mellan elever 
sinsemellan. Att elever får ge stöd åt varandra innebär även att de får träna på att uttrycka sig så 
att kamraten förstår, något som i sig är en viktig del av lärprocessen. Resultatet blir att både 
ordförråd, olika texttypers språkliga mönster och förmågan att bygga relationer med hjälp av 
språket tränas genom stöttningen (Gibbons 2016, 14).  
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Elever som arbetar med samma uppgift kan i sitt lärande befinna sig i helt olika utvecklingszoner. 
Det är därför avgörande att läraren lyssnar in och anpassar stödet efter den rådande situationen. 
Lärarens roll blir att stötta eleven utifrån elevens behov i stunden vilket innebär att läraren ger 
precis så mycket stöd som eleven behöver för att komma vidare av egen kraft i den pågående 
lärprocessen. Det kan räcka att eleven får lite hjälp med att förstå vissa begrepp eller att 
frågeställningen förtydligas för att eleven själv ska kunna lösa uppgiften och komma vidare 
(Säljö 2014, 120). Stöttning kan jämföras med begreppet lotsning som innebär att läraren ger för 
mycket hjälp varvid eleven inte själv ges möjlighet att komma fram till lösningen (Säljö 2014, 
306). Stöttningen kan ha olika syften beroende på undervisningssituation och ämne och när man 
arbetar med scaffolding utifrån cirkelmodellens ämnesövergripande struktur är syftet att “stötta 
både språk och lärande” (Gibbons 2016, 14). Stöttningen förekommer också i olika former. Dels 
organisatoriskt i form av parövningar och grupparbeten och dels genom olika hjälpmedel såsom 
stöttande planscher med viktiga ord och språkliga mönster (Gibbons 2016, 14). 

3.2 Genrepedagogik 
Begrepp som likställs med varandra i denna text är genrer och det i läroplanen mer vanligt 
förekommande begreppet texttyper eller typer av texter (Skolverket 2017, 14). Det finns flera 
olika definitioner på begreppet genre men vanligt är att begreppet används för att kategorisera 
musik, konst och litteratur. En ofta använd indelning är att litterära verk med gemensamma 
stildrag eller innehållsliga faktorer skapar en genre. Inom genrepedagogiken används ordet genre 
i en vidare betydelse och enligt J.R. Martin och David Rose (2017, 37) är det som definierar en 
texts genre vilket specifikt socialt syfte texten har. Till exempel blir en text som handlar om att 
övertyga en person om något en argumenterande text och en text som handlar om att beskriva hur 
något ska göras blir en instruktion. Gemensamt för olika genrer är att således att de är 
målorienterade och har ett specifikt syfte (Rose & Martin 2017, 37; Gibbons, 2016, 118).  
 
Kort kan genrepedagogiken beskrivas som en arbetsmetod där arbetet med språkutveckling och 
ämnesundervisning sker parallellt. Genom arbetet med genrer blir eleverna medvetna om hur 
texters språkliga mönster och struktur har olika syften och därmed påverkar en texts betydelse på 
olika sätt. Ett övergripande mål med genrepedagogiken är att eleverna utvecklar både sitt 
vardagsspråk och sitt skolspråk. Genrepedagogiken som grundades av Martin och Rothery har 
sitt ursprung i Australien. Den utvecklades i slutet av 80-talet och början av 90-talet i syftet att 
skapa en undervisningsmetod med bättre skrivpedagogiskt lärandestöd. Det skulle i sin tur 
utveckla och stärka elevernas språkfärdigheter och hjälpa dem att nå målen för skrivandet. Den 
bakomliggande faktorn till genrepedagogikens framväxt var bristande resultat i skolan för stora 
elevgrupper. Inom dessa grupper utgjorde elever med engelska som andraspråk och elever från 
socialt utsatta miljöer med ett språkbruk som skiljde sig väsentligt från skolspråket en majoritet 
(Rose & Martin 2017, 13; Johansson 2009, 33).  
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Användandet av genrepedagogiken utsattes under 1990-talet för kritik och det var bland annat 
tack vare dessa kritiska röster som den fortsatte att utvecklas. Kritiken menade att modellen, då 
lärarna saknade tillräcklig grammatisk kunskap, riskerade att bli för schematisk och formalistisk 
och att den språkliga pedagogiken uteblev. Detta ledde till att australiensiska lärare fortbildades i 
den språkteori som kom att bli genrepedagogikens ena ben, det vill säga systemisk-funktionell-
grammatik. Denna fortsatta utveckling av genrepedagogiken resulterade i en explicit 
undervisningsmetodik med syftet att utveckla både språk- och ämneskunskaper hos eleverna 
(Johansson & Sandell Ring 2012, 15; Johansson 2009, 34).   
 
Genrepedagogiken består som nämnts ovan av tre komponenter; en lärandeteori, en språkteori 
och en pedagogisk modell vilket visas i bild 3.2.1. (Johansson 2009, 33; Gibbons 2016; 
Johansson & Sandell Ring 2012, 28). 

 
Bild 3.2.1 Genrepedagogikens tre ben (Johansson & Sandell Ring 2012, 28).  

3.2.1 Förtydligande av begreppet genre 
För att förtydliga vad som kännetecknar en genre används här Gibbons beskrivning. Gibbons 
(2016, 116–118) menar att en genre kännetecknas av att den har ett specifikt syfte och 
förekommer i en viss kultur samt att den har en övergripande struktur med specifika språkliga 
särdrag. Några exempel på genrers specifika syften är att berätta en saga, att undervisa, att följa 
en instruktion eller att läsa en nyhetsrapportering. Som exempel på en övergripande struktur kan 
nämnas en nyhetsrapportering vilken inleds med de för stunden mest aktuella nyheterna och 
avslutas med vädret. Ett annat exempel på struktur är att det i en skriven text finns en tydlig 
skillnad mellan en instruerande och en argumenterande text. Varje genre har även specifika 
språkliga drag som särskiljer dem från varandra. Ett exempel är i vilket tempus verben skrivs. 
Instruktioner använder vanligen handlingsverb som står i imperativ till exempel blanda och 
placera medan berättelser ofta skrivs i dåtid. Ett annat språkligt drag som utmärker berättelser är 
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användandet av adjektiv och adverb i beskrivningen av händelser, saker och personer, samt att 
berättelser ofta innehåller dialoger. Ytterligare ett språkligt särdrag i olika genrer är hur innehållet 
i texten knyts ihop. I argumenterande texter används ord som för det första, för det andra, därför, 
dessutom medan man använder tidsord för att strukturera en berättelse; det var en gång, en dag, 
slutligen. (Gibbons 2016, 115–118). Även Bodil Hedeboe och John Polias (2008, 23–28) skriver 
att en faktor som möjliggör genrepedagogikens explicita undervisningsmetod är att varje genre 
har tydlig struktur, syfte, och språkliga drag samt att de är kulturbundna.  

3.2.2 Hur används begreppet genre i skolan och kursplanen?  
Ett tydligt samband mellan genrepedagogiken och kursplanen är att de genrer som anses viktiga i 
genrepedagogiken är de samma som lyfts i kursplanen. En skillnad är dock att i läroplanen 
används formuleringen “typer av texter” i stället för begreppet “genre” och motiveringen till detta 
är att begreppet genre har så många olika tolkningsmöjligheter. Formuleringen “typer av texter” i 
läroplanen är tänkt att omfatta allt det som olika definitioner av genre kan stå för (Skolverket 
2017, 14).  
 
Inom genrepedagogiken betonas sambandet mellan ämne och språk. I skolan innebär detta 
samband att varje skolämne har sitt eget språk och därmed ett eget sätt att formulera och 
presentera kunskap på. I läroplanen står det att eleverna ska få kunskap om skolans olika 
texttyper och ämnesspråk och i kunskapskraven för årskurs 1–3 står det att eleverna ska kunna 
redogöra för, argumentera, motivera och uttrycka sig i de olika kunskapsområden som ingår i 
kursplanerna. (Skolverket 2011, 253–254). För att möjliggöra detta krävs att lärare i samtliga 
ämnen uppmärksammar och explicit undervisar om de olika skolgenrernas egenskaper i form av 
syfte, struktur och språkliga drag. Lärarna behöver fortlöpande göra ämnesspråket begripligt och 
integrera det aktuella ämnet med dess tillhörande språk i undervisningen (Gibbons 2016, 27). 
 
Enligt kursplanen i svenska ska eleverna i årskurs 1–3 arbeta med följande typer av texter eller 
genrer; berättande, återberättande, beskrivande, instruerande och förklarande (Skolverket 2017, 
253–254, 258). Olika genrer förekommer i alla ämnen och genreterminologin används 
genomgående i formuleringen av kunskapskraven för olika ämnen i läroplanen (Skolverket 2011; 
Johansson & Sandell Ring 2015, 17). Som exempel kan nämnas kursplanen i naturvetenskap där 
det står att eleverna ska kunna beskriva och förklara olika samband och företeelser inom de olika 
naturvetenskapliga ämnena samt att de ska utveckla förmågan att samtala om, tolka och 
framställa texter med naturvetenskapligt innehåll (Skolverket 2011, 168–169). Tabell 3.2.2.1 
visar en översikt av de olika texttyper som eleverna enligt kursplanen ska ha kunskap om. 
Tabellen belyser texttypernas syfte, övergripande struktur och språkliga drag samt ger exempel 
på olika texter i respektive genre. 
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Genre / texttyp Berättande text   
 

Faktatext   Argumenterande 
text  

Undergrupp Återgivande text Berättelse 
Narrativ 

Beskrivande Instruerande 
 

Förklarande Argumenterande 
Diskuterande 

Syfte Att berätta vad som 
hänt, att förmedla 
kunskap 

Att underhålla, att 
förmedla kunskap, 
att uppfostra 

Att förmedla 
information om 
något 

Att instruera hur 
något görs 

Att förklara 
fenomen, att 
förklara hur 
något fungerar 

Att övertyga andra, 
att påverka, att 
komma med 
argument 

Struktur Orientering 
(berättar vem, vad, 
var, när) 
En serie händelser 
Personlig 
kommentar, slutsats 

Orientering 
(berättar vem, vad, 
var, när) 
En serie händelser 
Problem 
Lösning 
 

Klassifikation 
Beskrivningar 
Allmänna 
upplysningar 
Kan ha under- 
rubriker 
 

Målinriktat 
Stegvisa moment 

Identifikations- 
steg 
Förklaringssteg 

Personligt 
ställningstagande 
Argument med 
bevis 
Motargument i en 
diskussion 
Slutsats och möjlig 
rekommendation 

Språkliga drag Preteritum 
Berättar vad som 
hände 
Aktionsverb 
(lekte, åkte, gick) 
Beskrivande ord, 
beskriver 
människor, 
händelser, miljö och 
handling 

Preteritum 
Berättar vad som 
hände 
Aktionsverb 
(sprang, hittade) 
Mentala verb 
(tänkte, undrade) 
Kan ha dialog och 
verbala verb 
(ropade, svarade, 
frågade) 
Beskrivande ord 

Presens 
Använder ofta 
verben är och har 
för att beskriva 
något. 
Ämnesspecifika 
ord och begrepp 

Imperativ 
Använder 
aktionsverb för 
att ge 
instruktioner 
(dela, skruva, 
klipp, placera) 

Presens 
Aktionsverb 
Ämnesspecifika 
ord 

Språk för att 
övertyga 
Ämnesrelaterat 
ordval 
Utvärderande 
språk som 
indikerar 
avsändarens åsikt 

Samman- 
länkande ord  
(för att 
strukturera 
ideér) 

Tidsord 
(först, sedan, på 
morgonen, vid 
dagens slut) 

Tidsord 
En dag, först, 
sedan, det var en 
gång 

Förekommer 
vanligtvis inte 

Tidsord för att 
introducera varje 
steg, t.ex. 
(först, sedan, 
därefter) 

Ord som visar på 
orsak och verkan 
(eftersom, på 
grund av, som 
resultat av, 
därför att) 
Tidsord 
(först, sedan) 

För att introducera 
- argument (för det 
första, för det 
andra, dessutom) 
- motargument 
(dock, å andra 
sidan) 
- Slutsats (därför, 
således) 

Exempel på 
texter 

Dagbok, brev, 
redovisning, 
nyhetsrapport 

Saga, novell, 
äventyrsberättelse 

Faktatext som 
beskriver något 

Recept, manual, 
spelinstruktion,
arbetsbeskrivning 

Faktatext som 
förklarar något 

Protest, annons, 
inlägg i en debatt 

Tabell 3.2.2.1 Skolans vanligaste texttyper (Gibbons 2016, 123–125; Johansson & Sandell Ring 2012; 23) 
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3.3 Systemisk-funktionell-grammatik 
Den språkteori som utgör grunden i genrepedagogiken är Hallidays systemisk-funktionella- 
lingvistik. I sin språksyn utgår Halliday från ett funktionellt och semantiskt synsätt där språkets 
sociala funktion är central (Jordan 2004, 7). Språk ses som en resurs för att uttrycka betydelsen i 
olika sociala sammanhang (Gibbons 2016, 20; Hedeboe & Polias 2008,11). Halliday (2004, 3) 
likställer begreppet språk med text och hans definition på text är “any instance of language, in 
any medium, that makes sense to someone who knows the language”. Att Halliday studerar och 
definierar text utifrån ett funktionellt perspektiv i stället för från grammatiska aspekter och 
språkriktighet innebär att grammatiken fungerar som ett stöd för att skapa, värdera, tolka och 
beskriva olika typer av texter. Detta till skillnad från att använda grammatiken enbart för att 
namnge språkliga drag. Som exempel kan ges att det intressanta är inte vad ett verb är utan vilken 
funktion verbet har för texten (Jordan 2004, 7; Johansson & Sandell Ring 2015, 15; Hedeboe & 
Polias 2008, 14). I detta arbete har vi valt att fokusera på två områden inom språkteorin där vi ser 
ett direkt samband med analysen av läromedlet ZickZack och cirkelmodellen. Dessa områden 
utgörs av sambandet mellan kontext och språk samt av metaspråket.  

3.3.1 Sambandet mellan kontext och språk 
Enligt systemisk-funktionell-lingvistik är språket närvarande i nästan allt vi människor gör och 
det är också genom språket som vi förstår livet och ger våra upplevelser och erfarenheter mening 
(Gibbons 2016, 20; Hedeboe & Polias 2008,11). Halliday och Martin (1993, 25) beskriver 
sambandet mellan språk och kontext som “language as the realization of social context” det vill 
säga att det sociala sammanhanget förverkligas genom språket. Gibbons (2016, 21) betonar att 
språket används i olika sociala sammanhang och att en betydelsefull egenskap hos språket är att 
det anpassar sig utifrån det aktuella sammanhanget det används i och syftet med 
kommunikationen. Sambandet mellan kontext och text eller med andra ord mellan genre och 
språk är således avgörande för vilken betydelse språket får (Gibbons 2016, 21; Johansson 2009, 
34). Social kontext kan delas upp i kulturkontext och situationskontext där begreppet 
kulturkontext likställas med begreppet genre. Texter inom samma genre har samma syfte men 
kan ändå vara väldigt olika beroende av det kulturella sammanhanget. Jämför till exempel olika 
sätt att hälsa i olika kulturer. Syftet är detsamma, det vill säga att hälsa, men i vissa kulturer sker 
det genom att ta i hand och i andra genom en kindpuss (Gibbons 2016, 21). 
 
Hur språket utformas i en viss situation påverkas av faktorerna fält, tenor och mode. Tillsammans 
utgör de tre faktorer språkets register.  Fält/Det man talar eller skriver om. Fältet beskriver ämnet 
som kommunikationen handlar om. Fältet varierar från ett allmänt till mer specifikt innehåll, från 
vardagligt till mer abstrakt. Jämför till exempel det språk som används vid ett samtal om 
semestern och om hjärnans uppbyggnad, eller vardagsspråk med akademiskt språk. 
Tenor/Relation. Relation handlar om vilka som deltar i kommunikationen och relationen mellan 
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dem, till exempel talare/lyssnare eller författare/läsare. Denna relation kan vara mer eller mindre 
informell och personlig eller formell och opersonlig. Att tänka på är om deltagarna är jämlika 
eller har olika social status, vilka roller de har, vilken känslomässig relation som råder, vem 
texten ska anpassas till. Jämför hur en person samtalar med en nära vän och en främling. 
Kommunikationssätt/Mode. Kommunikationssätt omfattar språkets roll och vad det ska bidra med 
till deltagarna i sammanhanget. Att tänka på är bland annat om språket används i en handling 
eller som reflektion, om deltagarna ser varandra eller pratar på distans. Skillnaden mellan 
skriftligt och muntlig kommunikation är också viktig, jämför hur en TV-kock pratar när hen lagar 
en viss maträtt i TV och hur samma maträtt beskrivs i ett recept. (Hedeboe & Polias, 2008, 66–72 
Gibbons 2016, 21). Dessa tre variabler, fält, relation och mode, påverkar textens betydelse och 
vid både tal och skrift behöver texten därför anpassas efter det sammanhang som texten ska 
fungera i. Genom att eleverna får arbeta med språket i olika sammanhang lär de sig om skolans 
och samhällets olika kulturer och språk.  
 
Bild 3.3.2 visar hur situationskontext förändras från vardagsspråk till ett mer specialiserat 
akademiskt språk. Det finns en tydlig skillnad mellan det informella register som används i 
vardagsspråket och ett mer formellt register som bland annat används i skolan. Ju högre upp i 
skola och utbildning en person kommer desto mer förskjuts språkanvändningen åt höger i bild 
3.3.2. I skolan är det viktigt att eleverna utvecklar ett brett språkregister som kan anpassas efter 
den rådande situationen. Det vardagliga språket lär sig eleverna automatiskt men de 
vetenskapliga begreppen finns inte närvarande på samma sätt i elevernas vardag och behöver 
därför läras ut i skolan så att elevernas språkbruk breddas (Hedeboe & Polias, 2008, 66–72; 
Gibbons 2016, 21). 
 
Att lära sig tala och skriva ett språk omfattar således flera moment. Dels att lära sig språket och 
dels att kunna identifiera och anpassa språket efter olika kulturella och situationsbetingade 
sammanhang (Gibbons 2016, 20; Hedeboe & Polias 2008, 11). När en elev ska lära sig ett nytt 
språk börjar den med själva språket. Inledningsvis finns inte utrymme för eleven att ta hänsyn till 
varken situation eller kultur i sina formuleringar. Ju bättre eleven behärskar språket desto större 
blir medvetenheten om att olika situationer och slutligen att olika kulturer kräver olika språkval.  
Elevernas olika bakgrund medför att de har olika förförståelse, erfarenhet och kunskap om hur de  
kan kommunicera för att bli förstådda inom olika kulturella sammanhang (Gibbons 2016, 21; 
Johansson 2009, 35; Hedeboe & Polias 2008, 23). En uppgift för skolan är därför att utveckla 
elevernas förmåga att anpassa hur de använder språket i olika kulturella sammanhang.  
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Bild 3.3.2 Bilden visar de olika situationsvariablernas kontinuum (Hedeboe & Polias 2008, 71). 

3.3.2 Metaspråk, ett språk om språket 
En central del av arbetet inom genrepedagogiken och den funktionella grammatiken är att samtala 
om och bearbeta texter. Genom dessa samtal skapas ett gemensamt metaspråk, eller med andra 
ord ett språk som används för att tala om språk. Metaspråket kommer från den funktionella 
grammatiken och skiljer sig från den mer traditionella grammatikens språk. Ett syfte med 
metaspråket är att skapa ett gemensamt språk som elever och lärare kan använda för att tala om 
språket i relation till ett visst ämne på ett funktionellt sätt (Johansson & Sandell Ring 2012, 15; 
Hedeboe & Polias 2008, 12; Gibbons 2016, 133). 
 
Metaspråket är ett viktigt verktyg när lärare och elever tillsammans samtalar om och reflekterar 
över hur språket kan användas på olika sätt och det har flera positiva effekter. Utifrån ett 
elevperspektiv kan det inspirera eleverna till att tänka mer holistiskt kring sitt eget skrivande och 
hjälpa dem att uppmärksamma och tydliggöra viktiga aspekter av skrivarbetet. Genom 
metaspråket skapas en gemensam terminologi som underlättar kommunikationen mellan lärare 
och elever. Dels då det medför att eleverna kan uttrycka sig tydligare när de pratar om språket 
och dels då det möjliggör för läraren att ge mer specifik återkoppling på elevernas texter. 
Metaspråket kommer även att vara ett bra verktyg för eleverna att använda när de ska bedöma 
sina egna texter. De olika begrepp och termer som metaspråket omfattar bör läras ut successivt 
och alltid integrerat i ett sammanhang, det vill säga i samband med språkbruk. Exempel på 
begrepp som kan användas är: genre, övergripande struktur, sambandsord, verb, tempus, 
pronomen (Gibbons 2016, 133, 138). 
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3.4 Cirkelmodellen - en pedagogisk modell 
Den pedagogiska arbetsmetoden Cirkelmodellen heter ursprungligen Cykeln för undervisning och 
lärande. Enligt Johansson (2009, 45) är ursprungsnamnet en tydligare benämning då det 
beskriver att modellen handlar om såväl undervisning som lärande och att den bygger på ett 
cykliskt återkommande förlopp. Modellen utvecklades av Martin och Rothery och på engelska 
heter modellen The Teaching Learning Cycle. Cirkelmodellen växte fram genom ett samarbete 
mellan lärare och lingvister i syftet att skapa en pedagogisk arbetsmodell (Johansson, 2009, 44, 
Gibbons 2014, 127). Cirkelmodellen utgör en grundstruktur för hur de språkutvecklande 
komponenterna läsa, skriva, lyssna och tala integreras i undervisningen av en viss genre parallellt 
med att språket integreras med ämnesinnehållet i undervisningen (Gibbons 2016, 128–129).  
Enligt Johansson och Sandell Ring (2015, 30) fungerar arbete utifrån cirkelmodellen i språk- och 
kunskapsutvecklande syfte bra som utgångspunkt i samtliga skolämnen. Modellen använder 
språket som grund för att skapa förståelse och utveckla nya kunskaper men också för att elever 
och lärare tillsammans ska reflektera över det eleverna lärt sig om själva inlärningsförloppet. 
Genom cirkelmodellen kan eleverna således tillägna sig genre- och ämneskompetens simultant 
(Johansson & Sandell Ring 2015, 30).  
 
Cirkelmodellen är uppdelad i fyra faser som löper i ett cykliskt förlopp där varje enskild fas har 
ett bestämt lärandesyfte. Gibbons använder benämningen steg i stället för fas men då läromedlet 
ZickZack som är mål för denna analys använder begreppet steg i ett annat perspektiv väljer vi att 
genomgående i detta arbete benämna cirkelmodellens olika delar för faser. Ett övergripande syfte 
med cirkelmodellen är att genom det explicita arbetet med modellens fyra faser tydliggöra olika 
genrers uppbyggnad och funktion för eleverna. De olika faserna har olika benämning i olika 
texter, och här återger vi först de benämningar som Gibbons använder i sin bok Stärk språket 
stärk lärandet. Cirkelmodellens fyra faser är: fas 1: bygga upp fältet, fas 2. modellera eller 
dekonstruera genren, fas 3: gemensam konstruktion och fas 4. individuell konstruktion (Gibbons 
2016, 128). Här följer några andra benämningar på cirkelmodellens faser. Fas 1: bygga upp 
förkunskaper eller bygga upp kunskaper inom ämnesområdet. Fas 2: undervisa om texttypen eller 
studera texter inom genren för att få förebilder. Fas 3: handledda övningar i att använda texttypen 
eller skriva en gemensam text - modellera. Fas 4. självständigt använda texttypen eller skriva en 
text individuellt eller i par (Fällman-Bajagic, Hansson, Nieland 2011, 11; Pettersson 2017,10). 
 
Det finns flera olika bilder av cirkelmodellen. Vissa visar enbart cirkelmodellens fyra faser och 
andra har en textruta i cirkelns centrum med varierande textformulering. Den gemensamma 
nämnaren för den texten är att den handlar om bedömning av arbetet i cirkelns olika faser. I bild 
3.4.1. utgörs texten av Lgr 11, genre och bedömning vilket visar vilket innehåll och kunskapsmål 
arbetet grundas på. Andra termer som kan förekomma i cirkelmodellens centrum är formativ 
bedömning, evaluering, utveckling och reflektion (Pettersson 2017, 10; Hedeboe & Polias 2008 
15). 
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 Bild 3.4.1 Cirkelmodellen 

3.4.1 Fas 1. Bygga upp kunskap om fältet  
Cirkelmodellen handlar i slutändan om att eleverna självständigt ska kunna konstruera olika 
texttyper inom olika ämnen. En förutsättning för att kunna skriva en innehållsrik och 
välformulerad text om ett ämne är kunskap i det aktuella ämnet. Viktigt i denna fas är att bygga 
upp gemensamma förkunskaper i ämnet. Cirkelmodellens första fas handlar därför om textens 
innehåll och undervisningens inriktas helt på att elever och lärare utforskar kontexten och 
inhämtar kunskap om det ämne de ska skriva om. I detta arbete ingår även att bygga upp ett 
relevant ordförråd och skapa en förståelse för ämnesspecifika begrepp och uttryck. En angelägen 
del i utforskandet av kontexten och ämnet är att ta till vara elevernas olika bakgrund och 
förkunskaper. Genom att läraren skapar en öppen dialog i klassrummet kan detta synliggöras 
(Hedeboe & Polias 2008, 17–18). Arbetsmetoder som används är t.ex. att läsa, samtala, titta på 
film, museibesök med syftet att inhämta så mycket information som behövs för att senare kunna 
skriva en text om ämnet. För att möjliggöra att elevernas språk utvecklas utanför deras personliga 
upplevelser är det kunskap om fältet viktigt då detta omfattar kunskap som de ej får i sin vardag 
(Hedeboe & Polias 2008, 17–18; Gibbons 2016, 129–130). Fas ett omfattar sammanfattningsvis 
en rad olika aktiviteter såväl individuellt som i grupp med avsikten att bygga upp den nödvändiga 
kunskapsbasen och förståelsen för det aktuella ämnet som eleverna behöver för att kunna 
konstruera en text i ämnet (Gibbons 2016, 129–130). 

3.4.2 Fas 2. Modellera eller dekonstruera genren 
I fas två fokuseras textens funktion och form. Målet är att eleverna ska bygga upp en förståelse 
för den aktuella genrens syfte, dess övergripande struktur och språkliga kännetecken. Därigenom 
skapas förutsättningar för eleverna att utveckla såväl skriv- som läsförmågan. Arbetet utgår från 
en modelltext i samma genre som den eleverna senare ska skriva en individuell text i. Av vikt är 
att alla elever har visuell tillgång till modelltexten samtidigt i detta arbete. Läraren och eleverna 
läser och diskuterar modelltextens funktion och form tillsammans och specifika språkdrag 



 
Examensarbete för grundlärare F-3: Svenska med didaktisk inriktning 

Charlotte Löfvenmark och Fröjdis Lövlie Kanazawa 
 
 
 

  

23 
 

belyses. Arbetet omfattar att texten “plockas isär” så att de olika delarna blir synliga och kan 
diskuteras utifrån vilken funktion de har i texten och hur de bidrar till textens syfte. En del i fas 2 
omfattar att utveckla det gemensamma metaspråket som utgör ett viktigt verktyg när lärare och 
elever tillsammans samtalar om och reflekterar över hur språket kan användas på olika sätt 
(Gibbons 2016, 133–135; Johansson & Sandell Ring 2015, 33). 

3.4.3 Fas 3. Gemensam konstruktion  
Fokus i fas tre ligger på själva processen hur man skriver en text i den aktuella genren. I denna 
fas skriver läraren och eleverna texten gemensamt och samtalar samtidigt om textens innehåll och 
genrens språkliga särdrag. Eleverna använder här den kunskap de byggt upp under 
cirkelmodellens första och andra fas för att skriva en text med korrekt innehåll som struktureras 
efter den aktuella genrens form. Vid den gemensamma konstruktionen av texten är det eleverna 
som ger förslag på innehåll och form och läraren som skriver. De diskuterar fortlöpande hur de 
kan förbättra den skrivna texten, och i diskussionerna använder de sitt metaspråk. Läraren hjälper 
eleverna framåt med texten genom att ställa konstruktiva frågor kring texten. Exempel på frågor 
är: Vad ska vi börja med att skriva? Kan vi formulera detta på ett tydligare sätt? Det är viktigt att 
läraren inte styr arbetet utan lärarens roll under den gemensamma konstruktionen är att vara en 
reflekterande samtalsledare. Läraren lyssnar på elevernas ideér om texten och hjälper dem genom 
att klargöra otydliga formuleringar och belysa språkliga företeelser. I den gemensamma 
konstruktionen kan läraren fokusera på alla delar av skrivandet samtidigt. Områden som 
diskuteras är textens övergripande struktur, hur olika formuleringar skapar olika betydelse, olika 
grammatiska moment, stavning, interpunktion med mera. Detta till skillnad från en undervisning 
där de olika momenten undervisas var för sig. Syftet med fas 3 är att eleverna lär sig 
skrivstrategier och strukturen för en viss genre samt att de befäster kunskaper om ämnet och det 
ämnesspecifika språket. Ytterligare ett syfte är att eleverna genom det gemensamma arbetet får 
den stöttning de behöver inför arbetet att skriva en individuell text i samma genre (Gibbons 2016, 
135, 138; Johansson & Sandell Ring 2015, 35). 

3.4.4 Fas 4. Individuell konstruktion 
I den sista fasen planerar och skriver eleverna egna texter i den aktuella genren. Det arbete som 
sker under cirkelmodellens två första faserna syftar till att ge eleven kunskaper om ämnet och den 
aktuella texttypen och på så sätt ge stöttning till fas tre där de skriver en text tillsammans i den 
aktuella genren. Fas tre syftar till att förbereda eleverna för fas fyra där de producerar en text på 
egen hand eller i par. Lärarens uppgift är att stötta eleverna utifrån deras individuella behov. En 
övergripande struktur i fas fyra är att eleven först planerar sin text och skapar ett utkast till texten, 
sedan bearbetas texten. Därefter arbetar eleverna tillsammans och diskuterar texter och ger 
respons till varandra och avslutningsvis ges återkoppling från en lärare (Gibbons 2016, 139). 
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4. Metod och material 
Metodavsnittet inleds med en redogörelse av vilken analysmetod och metodik arbetet vilar på 
(4.1). Sedan presenteras urvalet av material till analysen och en motivering ges till urvalet (4.2). 
Därefter följer en beskrivning av läromedlets olika komponenter (4.3) samt av textanalysens 
genomförande (4.4). En diskussion kring metodkritik och etiska aspekter avslutar avsnittet (4.5).  

4.1 Metodval  
Vår textanalys sker i ett utbildningsvetenskapligt sammanhang och bygger på att en text från 
skolvärlden, i detta fall ett läromedel i svenska, analyseras utifrån en teoretisk referensram. Till 
läromedelsanalysen har en kvalitativ textanalys med ett hermeneutiskt perspektiv valts som 
metod. Valet av en kvalitativt inriktad metod baseras på att en kvalitativ undersökningsmetod är 
lämplig för att finna en djupare förståelse av texten och därigenom visa på samband mellan 
läromedlet och den teoretiska referensram som materialet analyseras mot (Stukát 2011, 36). 
Stukát (2011, 143) skriver att utmärkande för en kvalitativ forskning är att den bidrar med ny 
förståelse i ämnet. Vårt mål med detta arbete är bland annat att bidra till en djupare förståelse i 
hur läromedlet ZickZack kan användas enligt cirkelmodellen i ett språk- och ämnesutvecklande 
syfte. Att analysen har ett hermeneutiskt perspektiv baseras på att fokus är på att tolka och förstå 
texten.   
 
En kvalitativ analys omfattar att det empiriska material som ska analyseras bearbetas och 
begripliggörs. I det arbetet kan en teori utgöra ett viktigt stöd enligt Stukát (2011, 208) som 
presenterar tanken att teorier kan vara det som möjliggör empirisk forskning (2011, 219). Att 
använda en teori som analysverktyg möjliggör att skärpa skapas då det teoretiska ramverket 
bildar ett perspektiv genom vilken analysen utförs. Stukát (2011, 208) beskriver detta genom 
metaforen att teorin är ett par glasögon genom vilken världen ses. Glasögonen medför att vissa 
faktorer blir extra tydliga medan andra placeras i skymundan. Det teoretiska ramverk som denna 
analys är gjord utifrån är cirkelmodellens genrebaserade arbetsmetod. Metoden beskrivs i arbetets 
teoretiska bakgrund.   
 
Inom ramen för kvalitativa studier finns flera olika metoder för att analysera en texts innehåll. En 
av dessa är hermeneutiken. Hellspong och Ledin (1997, 12, 239) översätter hermeneutik med 
tolkningslära och beskriver den som en vetenskaplig analysmetod där en text läses på ett 
metodiskt sätt i syftet att tolka och förstå textens innehåll och budskap. En hermeneutisk 
textanalys omfattar att tolka texten samt att tydliggöra förutsättningarna för hur den kan förstås. 
Inom hermeneutiken är det tydligt att hur en text tolkas påverkas av vem läsaren är och därför ses 



 
Examensarbete för grundlärare F-3: Svenska med didaktisk inriktning 

Charlotte Löfvenmark och Fröjdis Lövlie Kanazawa 
 
 
 

  

25 
 

läsaren både som en mottagare av texten och en medskapare av dess innebörd (Hellspong & 
Ledin 1997, 220). En annan infallsvinkel på hermeneutiken som Hellspong och Ledin (1997, 
220) beskriver är att se den som en lära om läsandet konst. I läsandets konst ingår att läsaren 
samverkar med texten och för en dialog med den i syftet att göra texten meningsfull. Genom att 
ställa frågor till texten och söka svar på dessa i skolarbetet skapas en djupare förståelse av texten. 
 
I en tolkning av en text kan olika aspekter fokuseras. Hellspong och Ledin (1997, 221–224) 
beskriver tre olika tolknings riktningar; sändarorienterad, mottagarorienterad och sakorienterad. 
Vid en sändarorienterad tolkningsriktning ligger fokus på att förstå författarnas intention med 
texten medan en mottagarorienterad analys syftar till att undersöka hur texten uppfattas av och 
påverkar läsaren. Slutligen har en analys med sakorienterad tolkningsriktning som mål att skapa 
en förståelse av textens innehåll. I en sakorienterad tolkning används således texten för att 
begripliggöra det ämne som texten berör. Vid en textanalys kan antingen ett av perspektiven 
väljas som tolkningsriktining eller en kombination. Genom att låta de olika tolkningsriktningarna 
samverka kan en djupare förståelse av textens budskap uppnås. Till exempel kan vetskapen om 
andra läsares reaktioner på texten och eller författarens intention med att skriva texten bidra till 
att en person lättare förstår och lär sig om textens innehåll (Hellspong och Ledin 1997, 221–224). 
I denna läromedelsanalys är den dominerande tolkningsriktningen sakorienterad med ett fokus på 
att förstå hur textens innehåll och upplägg är strukturerat. I analysen finns även ett 
sändarorienterat perspektiv då läromedelsförfattarnas intention med läromedlet utgör en del av 
analysen. Inblick i författarnas intention med materialet har bland annat skapats genom 
telefonsamtal med en av författarna (verbal konversation april 2018).  
 
Enligt Hellspong och Ledin (1997, 224–226) är ett viktigt delmoment i en hermeneutisk 
textanalys att reflektera över vilka tolkningsförutsättningar som föreligger. En avgörande faktor 
för en persons tolkningsförutsättningar är hens förförståelse och förkunskaper i området. För att 
kunna identifiera läsarens förförståelse och förkunskaper krävs ett läsmål, det vill säga ett syfte 
till att läsa texten. Exempel på läsmål är kunskapsinhämtning, att följa ett recept och 
underhållning. Målet med läsningen utgör själva drivkraften i läsandet och påverkar också hur 
läsningen sker. Det innebär att läsmålet kommer att påverka vilken lässtrategi som används vid 
läsningen och med vilket fokus läsningen sker. Tillsammans skapar läsmål, förförståelse och 
lässtrategi de tolkningsmöjligheter en läsare har i en viss situation. Hellspong och Ledin (1997, 
224–226) beskriver detta som läsarens tolkningshorisont. Ju djupare förkunskaper läsaren har 
desto vidare blir horisonten och desto mer kan läsaren se i texten. Tolkningshorisonten är således 
föränderlig och beroende av vem läsaren är. Läsmålet i denna läromedelsanalys är att undersöka 
hur cirkelmodellen tillämpas i läromedlet ZickZack. Lässtrategin är att använda cirkelmodellens 
genrebaserade arbetsmetod som teoretiska glasögon i analysen. I analysens förarbete har valda 
delar av forskningsbakgrunden som författarna i ZickZack utgått från studerats och bearbetats, för 
att sedan presenteras i analysens teoretiska bakgrund. Genom detta arbete har fördjupade 
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förkunskaper och förförståelse skapats för ZickZacks upplägg vilket i sin tur bidragit till 
förbättrade tolkningsförutsättningar. 
 
Ett centralt begrepp inom hermeneutiken är tolkningscirkeln vilken beskriver hur tolkning och 
förståelse växer fram etappvis i en cirkelformad rörelse. För att förklara tolkningscirkeln används 
här läsning av en text som utgångspunkt. Etapperna i tolkningscirkeln bildas genom att 
individens förförståelse leder till en viss tolkning och förståelse av den lästa texten. Denna nya 
förståelse blir till förförståelse i den fortsatta läsningen varvid en ny förståelse skapas och så 
vidare. Den förförståelse individen har ger således upphov till att nya tankar i mötet med texten 
och i den fortsatta tolkningsansatsen utgör dessa en del av förförståelsen. Vid tolkning av en text 
skapas en helhetsbild av texten. Helhetsbilden är i sig beroende av förståelsen av textens olika 
delar. En förklaring och motivering till hur en texts tolkats bör omfatta beskrivningar av hur olika 
delar av texten tolkas med tillhörande referenser. Hur de olika delarna tolkats är i sin tur beroende 
av den helhetsbild som presenteras. Förståelsen växer således fram genom ett samspel mellan 
tolkningen av textens delar och helheten i tolkningscirkeln. Ett samband som också visar att varje 
tolkning av en text bygger på andra tolkningar (Hellspong & Ledin 1997, 226–229). 
 
Hellspong och Ledin (1997, 229) skriver att en bättre benämning av tolkningscirkeln är 
tolkningsspiralen då en cirkel är en sluten struktur vilket skulle innebära att förståelseprocessen 
efter ett varv återvänder till startpunkten. Genom att använda begreppet tolkningsspiral tydliggörs 
att förståelsen ständigt växer och förändras. Tolkningsspiralen kan gå i olika riktningar och då 
leda till olika resultat. Till exempel kan en nedåtgående spiral leda till en djupare förståelse av ett 
visst område medan en uppåtgående spiral skapar en överblick av ett ämne. En förutsättning för 
att denna tolkningsmetod ska fungera är att texten är koherent, för annars faller möjligheten för 
läsaren att bygga sin förståelse från en del av texten till nästa (Hellspong & Ledin 1997, 226–
229). 
 
Hellspong och Ledin beskriver olika tolkningsstadier som läsningen löper genom för att läsmålet 
ska uppnås. Stadierna benämns förståelse, tillämpning och införlivande. På ett enkelt sätt kan 
stadierna förklaras enligt följande. Förståelse handlar om att förstå textens budskap och begrepp. 
Tillämpning kan vara att texten används av läsaren i den egna situation och införlivande av texten 
innebär att det läsaren lärt sig av texten sätts i ett samband med tidigare erfarenheter och 
kunskaper. De olika stadierna av tolkningsarbetet sker inte stegvis utan under ett konstant 
samspel vilket innebär att stadierna fortlöpande samspelar med varandra i tolkningsspiralen. Till 
exempel kommer tillämpning och införlivandet leda till en fördjupad förståelse av texten vilket 
kan leda till en ny tillämpning (Hellspong & Ledin 1997, 230). I denna läromedelsanalys var 
läsmålet att undersöka hur arbetet enligt cirkelmodellens olika faser planerades och genomfördes 
i läromedlet. Genom upprepad läsning av läromedlet och fortlöpande jämförelse med 
cirkelmodellens faser har samtliga tolkningsstadier funnits närvarande och bidragit till att 
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tolkningsspiraler i olika riktningar uppstått. Detta beskrivs mer ingående i avsnittet om arbetets 
genomförande (4.4).  

4.2 Materialurval  
I denna uppsats undersöks hur läromedlet ZickZack tillämpar cirkelmodellens genrebaserade 
undervisningsmetod samt hur läromedlet uppfyller kunskapskraven i årskurs 3 utifrån läroplanen 
(Skolverket 2011). Ett övervägande att ta ställning till är vilket material och hur stor mängd 
material som är relevant att undersöka i förhållande till arbetets storlek och syfte. Urvalsfrågan 
har inte något entydigt svar och beslutet vilar på flera faktorer såsom tidsåtgång, kostnader och 
vilken precision som eftersöks (Bryman 2014, 190–191). I denna textanalys har urvalet gjorts i 
förhållande till tidsåtgång och val av fördjupning utifrån studiens frågeställningar.  
 
Till följd av läromedlets stora omfattning har vi valt att avgränsa oss till att analysera hur 
undervisningen planeras och genomförs i läroböckerna för årskurs 3 med tillhörande 
lärarhandledning. Skillnaden mellan årskurserna återfinns framför allt i kunskapsnivå och inte i 
undervisningens upplägg. Detta medför att analysen blir generaliserbar mellan årskurserna. Då en 
analys av årskurs två framför allt skulle bli en upprepning av årskurs 3 har vi valt att utelämna 
allt material för årskurs 2 från analysen. Materialet för årskurs 1 ser annorlunda ut än för årskurs 
2–3 då undervisningens fokus i årskurs 1 ligger på den första läs- och skrivinlärningen. Vi har 
därför även uteslutit samtliga komponenter för årskurs 1 från analysen. Till läromedelsserien 
ZickZack finns även digitalt material i form av olika bilagor. Bilagorna omfattar dels förslag på 
kompletterande uppgifter som läraren kan välja att använda i sin undervisning och dels övningar 
med färdighetsträning. Då det digitala materialet är av kompletterande karaktär har det uteslutits 
helt ur denna analys. En annan del av Sanomas digitala material är Bingel. Bingel finns för 
årskurs 1–6 i ämnena svenska, engelska och matematik samt i NO för årskurs 4-6. Bingel utgörs 
av en digital övärld med en ö till varje årskurs. Öarna är fyllda av färdighetstränande uppgifter på 
olika nivåer. I Bingel ingår även Träna inför NP för årskurs 3 och 6 (Sanoma utbildning 2018). 
Då Bingel är licensskyddad kan det endast beskrivas utifrån den innehållspresentation som står 
skriven på Sanomas hemsida. Den del av Bingel som ingår i svenskundervisningen kommer till 
följd av licensskyddet inte att analyseras här.  
 
Böckerna delas in i två övningsböcker ZickZack Skrivrummet och ZickZack Läsrummet där den 
sistnämnda i sin tur består av Läsrummet Övningsbok och Läsrummet Textsamling. Då samtliga 
kapitel i elevböckerna har likvärdigt upplägg har arbetet avgränsats till att exemplifiera enbart ett 
kapitel i läromedelsanalysens första frågeställning. Valet av kapitel grundas på att den texttyp 
som kapitlet behandlar är berättande text vilket är en vanligt förekommande texttyp i årskurs 1–3. 
Det utvalda kapitlet Möten analyseras ingående utifrån lektionernas planering och genomförande. 
Lärarhandledningen för årskurs 3 används som underlag för utförandet av analysen med syftet att 
synliggöra hur undervisningen i ZickZack Läsrummet och ZickZack Skrivrummet är uppbyggd. 
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Lärarhandledningen är därmed inte mål för analysen utan fungerar som ett verktyg för att utföra 
analysen.  
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4.3. Beskrivning av läromedlet ZickZack årskurs 3 
Här beskrivs de komponenter i läromedelsserien som analysen omfattar. 

Årskurs 3 Sidantal 

ZickZack Läsrummet Textsamling 93 

ZickZack Läsrummet Övningsbok   95 

ZickZack Skrivrummet 87 

Lärarhandledning 365 

Digitalt material  

ZickZack Läsrummet Textsamling onlinebok  (elevlicens)   

Bilagor  169 

4.3.1 ZickZack Läsrummet och Skrivrummet  
I årskurs 3 sker arbetet med läs- och skrivförmågan i de tre läroböckerna ZickZack Läsrummet 
Textsamling, ZickZack Läsrummet Övningsbok och ZickZack Skrivrummet. Böckerna är 
strukturerade så att de förstärker varandra men det går också att arbeta med dem separat. Vid 
arbete utifrån samtliga böcker ger ZickZack Läsrummet förförståelse och inblick i de olika 
texttypernas språkliga drag och struktur. Detta fungerar som en förberedelse till arbetet i 
ZickZack Skrivrummet där eleverna arbetar med att producera egna texter. Elevböckerna kommer 
i den fortsatta löptexten enbart benämnas Skrivrummet respektive Läsrummet om texten syftar till 
båda böckerna i Läsrummet samt Läsrummet Textsamling och Läsrummet Övningsbok om 
specificering krävs.  

4.3.1.1 ZickZack Läsrummet 

I Läsrummet möter eleverna olika texttyper som de får arbeta med utifrån varierande övningar 
före, under och efter läsningen. Före läsningen är fokus att skapa förförståelse, under läsningen 
används olika läsinlärnings- och läsförståelsestrategier och efter läsningen arbetar eleverna på 
text-, menings- och ordnivå. Syftet är att utveckla läsförståelse, språkanvändning och ordförråd. 
Den läsmetod som tillämpas i ZickZack är “top-down”. Det innebär att arbetet startar på textnivå 
med fokus på innehåll, struktur och mönster i texten. Arbetet fortsätter på meningsnivå där 
språkliga drag och mönster i meningarna fokuseras. Arbetet avslutas på ordnivå där ord, begrepp 
och mönster inom orden bearbetas (Fällman Bajagic, Nieland, Hansson 2011a, 24–29). De 
texttyper som presenteras i Läsrummet är de som tas upp i kursplanerna för årskurs 1–3 i svenska 
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och svenska som andraspråk (Skolverket 2017, 254, 266); berättande, återberättande, 
beskrivande, instruerande och förklarande. Texterna i varje kapitel i Läsrummet har ett 
gemensamt tema som bearbetas genom olika texttyper. Till exempel kommer temat Cirkus att 
belysas utifrån texttyperna; argumenterande, beskrivande, berättande, instruerande och 
återberättande. De faktatexter som finns i Läsrummet är kopplade till det centrala innehållet i 
skolans NO- och SO-ämnen vilket medför ett ämnesövergripande arbetssätt i klassrummet. Varje 
tema avslutas med en checklista där eleverna kan utvärdera och analysera sina framsteg i 
läsningen, denna checklista kan läraren sedan använda i sin dokumentation. Som extramaterial 
till Läsrummet finns en boksamtalskortlek som eleverna kan använda som stöd för att samtala om 
och redovisa olika böcker som de har läst. 

4.3.1.2 ZickZack Skrivrummet 

Syftet med Skrivrummet är att eleverna ska lära sig skriva olika typer av texter på egen hand. I 
inledningen av varje kapitel finns en modelltext som eleverna arbetar utifrån. Arbetet i 
Skrivrummet sker efter cirkelmodellens faser, vilka beskrivits i teoridelen. En viktig del i 
cirkelmodellen är det gemensamma skrivandet där läraren modellerar skrivandet utifrån elevernas 
idéer. I arbetet med att producera texter sker en progression från att skriva texten tillsammans i 
cirkelmodellens fas tre till att till att skriva en egen text i fas fyra. Till detta arbete finns olika 
skrivstrategier presenterade i lärarhandledningen. Under hela arbetsgången bör läraren arbeta 
med formativ bedömning för att anpassa sin undervisning efter elevernas behov och lokalisera 
vilka elever som behöver extra stöttning eller extra utmaningar (Fällman Bajagic, Nieland, 
Hansson 2011a, 44–45). Varje kapitel i Skrivrummet delas in i fyra steg vilka dels beskrivs i 
textrutan “Mål” på kapitlets första sida och dels presenteras i lärarhandledningen. På kapitlets 
andra sida finns ytterligare två textrutor vilka lyfter fram några diskussionsfrågor och tips kring 
den aktuella texttypen. 

4.3.2 ZickZack Läs- & Skrivrummet lärarhandledning 
Lärarhandledningen är tänkt att fungera som ett stöd och inspirationskälla i lärarens arbete med 
att planera och genomföra läs-och skrivundervisningen med syftet att alla elever ska utvecklas 
och nå kunskapsmålen. Varje årskurs har sin egen lärarhandledning vilken omfattar samtliga 
komponenter i den aktuella årskursen. Lärarhandledningens explicita genomgång av läromedlet 
skapar en insikt i hur materialet är utformat och hur det kan presenteras för eleverna. I 
lärarhandledningens förord presenterar författarna kort hur de kom i kontakt med de pedagogiska 
arbetsmetoder som utgör grunden till läromedlet. Författarna delar alla en upplevelse av att 
cirkelmodellens genrebaserade arbetsmetod givit svar på frågor de haft angående hur 
undervisningen ska bedrivas i skolan och vilket innehåll de ska fokusera på. De menar att 
undervisning utifrån cirkelmodellen ger eleverna redskap och strategier att läsa, förstå, skriva och 
reflektera kring de texttyper som de kommer möta i skolans olika ämnen. Då lärarhandledning är 
skriven i syftet att guida lärare genom arbetet i ZickZack utan krav på specifik kunskap om de 
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olika bakgrundsteorierna är det avsnitt som beskriver vilken pedagogisk forskning författarna 
inspirerats av relativt kortfattad (Fällman Bajagic, Hansson, Nieland 2011a 10-11).  
 
Vidare i lärarhandledningen beskrivs hur ZickZack förhåller sig mot kursplanerna för svenska 
och svenska som andraspråk samt att läromedelsförfattarna haft kunskapskraven för årskurs 3 
som utgångspunkt när de skapat materialet. Slutligen följer ett längre avsnitt med hur lärare kan 
arbeta med materialet ZickZack. Materialets innehåll i de olika delarna beskrivs mer utförligt 
samtidigt som författarna ger förslag på övningar, strategier och arbetsmetoder att använda i 
undervisningen. Bland annat finns här olika läsinlärningsstrategier, läsförståelsestrategier och 
skrivstrategier. Lärarhandledningen innehåller även förslag på hur läraren kan arbeta med 
bedömning och dokumentation av elevernas arbeten (Fällman Bajagic, Hansson, Nieland 2011a, 
9, 13). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 4.3.2 Det här är Zick och Zack. De dyker upp lite här och var i Läsrummet och Skrivrummet. Zick ger eleverna 
tips och idéer i deras arbete och Zack ställer frågor och ger råd. 

4.4 Arbetets genomförande  
Arbetet påbörjades med en förfrågan till Sanoma utbildning om intresse fanns att bidra med det 
läromedelsmaterial som analysen bygger på. Förlaget ställde sig positiva till frågan och när 
materialet mottagits påbörjades en första genomgång av läromedlet för att skapa en översikt av de 
ingående komponenterna. Då läromedlet är omfattande och består av många komponenter 
gjordes ett urval av vilka delar som skulle utgöra grund för textanalysen. Urvalet motiveras i 
avsnittet materialurval ovan (4.2). För att skapa en djupare förståelse av läromedlet och på så sätt 
möjliggöra en adekvat tolkning av materialet skedde en fördjupning i den teoretiska bakgrunden 
som läromedlet vilar på. Som en källa i den teoretiska referensramen har Pauline Gibbons (2016) 
bok Stärk språket - stärk lärandet valts. I boken redogörs för undervisningens planering och 
genomförande i cirkelmodellen olika faser vilket utgör underlag till analysens jämförelse mellan 
läromedlet ZickZack och cirkelmodellen (2016, 127–151). Ett annat viktigt underlag i analysen är 
lärarhandledningen då den ger en utförlig beskrivning av arbetsgången i läromedlets olika 
komponenter. Parallellt med genomläsningen av den teoretiska bakgrunden lästes utvalt material 
från läromedlet ZickZack. Både litteraturen om arbetets teorier och läromedlets olika 
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komponenter har lästs och fortlöpande diskuterats av arbetets båda skribenter i syftet att skapa en 
gemensam syn på de ingående delarna. För att söka svar till arbetets andra forskningsfråga ställs 
ZickZack och dess innehåll mot kunskapskraven för årskurs 3 i läroplanen (2017, Skolverket).  
 
Även om själva skrivarbetet periodvis delats upp mellan oss skribenter har vi bearbetat varje 
rubrik tillsammans vilket medfört att tankar och formuleringar genomgående i materialet är 
gemensamma. Vi har försökt sålla innehållet i texten för att skapa en röd tråd genom arbetet med 
fortlöpande synteser mellan läromedlet och den teoretiska referensramen. Delar av analysen 
redovisas i tabell och diagramform då resultatet blir mer överskådligt och tydligare visar hur 
arbetets olika komponenter samverkar.  

4.4.1 Analysens genomförande enligt hermeneutikens tolkningsspiral 
Analysens övergripande ämnesområde är språkutvecklande undervisning. Genom att studera 
forskningsbakgrunden som läromedelsförfattarna angivit till läromedlet identifierades 
cirkelmodellen men dess genrebaserade undervisning som en intressant språkutvecklande metod. 
Läsmålet av läromedlet blev därför att utifrån ett hur-perspektiv synliggöra hur cirkelmodellen 
tillämpas i läromedlet ZickZack. När läsmålet var formulerat undersöktes vilken förförståelse 
texten kräver av skribenterna i relation till läsmålet och läromedlets tolkningspotential. Då 
läromedlet har en bred tolkningspotential beroende av vilket perspektiv analysen utförs ifrån 
behövdes mer skärpa i analysen. Detta skapades genom att ett teoretiskt raster lades ovanpå 
texten för att tydliggöra de delar som låg inom läsmålets område. Det teoretiska raster som 
används i denna analys utgörs av cirkelmodellen. Den lässtrategin som därför valts är att använda 
cirkelmodellen genrebaserade arbetsmetod som teoretiska glasögon för att tolka läromedlet.  
 
I syftet att vidga tolkningshorisonten och förbättra skribenternas tolkningsförutsättningar skedde 
en fördjupning i läromedlets forskningsbakgrund och då med betoning på cirkelmodellen och 
genrepedagogiken. I detta fördjupningsarbete fanns även Vygotskijs lärteori med. För att 
inkorporera ytterligare tolkningsmöjligheter har vi skribenter diskuterat materialet ingående med 
varandra och läst vissa delar av läromedlet och den teoretiska bakgrunden upprepade gånger. Då 
målet med analysen var att studera läromedlets tillämpning av cirkelmodellen blev läsningens 
fokus textens innehåll och struktur. Detta gjorde den sakorienterade tolkningsriktning 
framträdande men då hänsyn togs till läromedelsförfattarnas intention med läromedlet fanns även 
ett sändarorienterat perspektiv i analysen. Då de två tolkningsriktningarna sammanfaller med 
varandra kan de kombineras i arbetet med att analysera läromedlet.  
 
Förståelsen av hur läromedlet ZickZack tillämpar arbetsmetoden cirkelmodellen har vuxit fram 
under arbetets gång. Förarbetet med att studera läromedlets forskningsbakgrund skapade en 
förförståelse hos skribenterna som tillämpades genom att uppgifter i läromedlets elevböcker 
studerades och utfördes. Detta bidrog i sin tur till en tydligare bild av hur läromedlet var 
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strukturerat och hur cirkelmodellens olika faser fanns närvarande i de olika uppgifterna. 
Införlivandet av läromedlets upplägg i skribenternas tidigare kunskapssfär ledde till en ny 
förståelse av materialet vilket i sin tur kunde tillämpas i tolkningen av ett nytt avsnitt i 
läromedlet. På detta sätt har en uppåtgående tolkningsspiral vuxit fram och givit skribenterna en 
tydligare överblick av läromedlets upplägg i relation till cirkelmodellen. I arbetet har 
tolkningsspiraler i flera olika riktningar funnits parallellt med varandra. Bland annat finns 
nedåtgående spiraler där behovet av en djupare förståelse av materialet funnits. Även horisontella 
rörelse finns där förförståelsen riktats bakåt och prövat tidigare erfarenheter och tankar 
kombinerat med att förförståelsen riktats framåt och gett stöd i mötet med nya saker i texten. 
Flera tolkningscirklar har även studerats upprepade varv i syfte att skapa förståelse och nå 
läsmålet. I samtliga tolkningsspiraler har skribenterna diskuterat och prövat resultatet och om 
behov funnits reviderat arbetet och skapat en ny tankebana och en ny spiral. Vi har i vårt arbete 
ställt frågor till texten och skapat en dialog med texten, växlat mellan djupdykningar i texten och 
helikopterperspektiv i syfte att tolka och förstå texten. 

4.5 Metodkritik och etiska aspekter 
En kritik som riktas mot kvalitativa analyser är att de är för subjektiva då de påverkas av 
utövarens förförståelse och erfarenheter vilket i sin tur påverkar tolkningens utfall. Utövarens 
förförståelse kan även ses som en tillgång vid tolkningen men medvetenhet om att den också 
påverkar resultatet är viktig (Bryman 2011, 368). Vi är väl medvetna om att vår egen tolkning av 
materialet påverkar analysen och dess resultat.  

En etisk aspekt att ta ställning till i den här textanalysen är att arbetet omfattar illustrationer från 
ZickZack läromedel vilka är skyddade enligt kopieringslagen. Bilaga 1 omfattar ett godkännande 
från Sanoma utbildning som vidhåller att illustrationerna får nyttjas i textanalysen.  
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5. Analys av första frågeställning  
Analysen inleds med en beskrivning av cirkelmodellen enligt ZickZack samt en förklaring av den 
målbeskrivning som inleder varje kapitel i lärarhandledningen (5.1) Därefter följer en jämförelse 
mellan relevant innehåll i läromedlet ZickZack och arbetsmetoden cirkelmodellen (5.2). Ett 
viktigt underlag i analysen är lärarhandledningen då den ger en utförlig beskrivning av 
arbetsgången i läromedlets olika komponenter. I beskrivningen av cirkelmodellen i den teoretiska 
bakgrunden (3.4) refereras till flera författare med syftet att skapa en bredare beskrivning. I själva 
analysen av hur ZickZack tillämpar cirkelmodellen har vi för att skapa tydlighet enbart utgått från 
Gibbons bok Stärk språket - stärk lärandet (2016).  

5.1 Cirkelmodellen enligt ZickZack 
En tydlig skillnad mellan hur cirkelmodellen är strukturerad i läromedlet ZickZack och i Gibbons 
bok Stärk språket - stärk lärandet (2016) är antalet faser. Cirkelmodellen utifrån Gibbons består 
av fyra faser och cirkelmodellen enligt ZickZack består av fem faser. En annan tydlig skillnad är 
benämningen av arbetsfaserna vilket visas i tabellen 5.1.1. 
 

Källa Stärk språket - Stärk lärandet 
(Gibbons 2016) 

ZickZack 
(Fällman Bajagic, Hansson, Nieland 2011) 

Fas 1 Bygga upp fältet  Bygga upp förkunskaper  

Fas 2 Modellera eller dekonstruera genren Undervisa om texttypen 

Fas 3 Gemensam konstruktion Handledda övningar i att använda texttypen 

Fas 4 Individuell konstruktion Självständigt använda texttypen 

Fas 5  Reflektera över texttypen och dess 
användning 

Tabell 5.1.1. I tabellen visas benämningen av cirkelmodellens olika faser enligt Gibbons och ZickZack. 
 
De benämningar som används i ZickZack har ett enklare språk som lärarna kan använda när de 
pratar om de olika faserna med eleverna i de lägre årskurserna. Även om benämningarna av 
faserna är olika är det övergripande syftet med fasen detsamma. Syftet med den femte fasen i 
ZickZack är enligt samtal med Susan Nieland (2018.04.09), läromedelsförfattare av ZickZack, att 
skapa en fas som ger en avslutande utvärdering av vad eleverna lärt sig under arbetet med 
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cirkelns faser. I denna fas ska eleverna enskilt och tillsammans med lärare samt klasskamrater 
identifiera vad de lärt sig och vad de behöver vidareutveckla i den aktuella texttypen.  
 
I lärarhandledningen inleds varje kapitel med en målbeskrivning för undervisningen i form av ett 
cirkeldiagram. Innehållet i målbeskrivningen utgår från de texttyper kapitlet omfattar och ger en 
översikt över kapitlets innehåll och vilka språkliga förmågor som kommer att tränas (se bild 
5.1.2). Cirkeldiagrammet är uppdelat i två halvor där den ena halvan omfattar kapitlets läsmål 
och den andra halvan kapitlets skrivmål. Läs- och skrivmålen är i sin tur uppdelade på text-, 
menings-, ord- och bokstavsnivå och i cirkeldiagrammet anges vad eleven förväntas arbeta med 
på respektive nivå. Den högra halvan av cirkeldiagrammet visar målen för arbetet i Läsrummet 
och den vänstra halvan målen med arbetet i Skrivrummet. Läsrummets halvcirkel är gul till färgen 
och Skrivrummets är grå. Denna färgkodning löper som en röd tråd genom handledningen där 
sidor som behandlar arbete i Läsrummet är gulmarkerade och sidor för Skrivrummet är 
gråmarkerade. I Läsrummet sker läsningen från textnivå till bokstavsnivå, det vill säga från helhet 
till delar av texten. Detta synliggörs i tydligt i cirkeldiagrammets gula halva. I Skrivrummet sker 
arbetet i stället från del till helhet och börja såldes på bokstavsnivå, vilket beskrivs i den gråa 
delen av cirkeln (Fällman Bajagic, Nieland, Hansson 2011a, 26–28, 50).  
 
Bild 5.1.2 Cirkeldiagrammet visar undervisningsmålen för arbetet med Läsrummet och Skrivrummet tillsammans. 
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5.2 Analys av ZickZack  
Analysen utgår från kapitlet Möten i ZickZack. Med syftet att göra texten mer läsarvänlig skrivs 
referenser från kapitlet enbart här. Kapitlet Möten i Läsrummet Textsamling (2011b, 74–95), 
Läsrummet Övningsbok (2011c, 78–95), Skrivrummet (2011d, 72–87) och lärarhandledningen 
(2011a, 288–338). Tabell 5.2.1 visar grundstrukturen i hur läromedlets komponenter används i 
cirkelmodellens fem faser i ett kapitel. I tabellen presenteras det övergripande syftet i 
undervisningen med understrykning. 
 

Fas Lärarhandledningen ZickZack Läsrummet 
Övningsbok 

ZickZack Läsrummet 
Textsamling 

ZickZack Skrivrummet 

 1 Förslag på olika 
aktiviteter utifrån 
texttypen 
Skapa förkunskaper 
och förförståelse 

Övningar: Före 
läsningen 
 

Gemensam läsning av 
olika texttyper. 
Samma tema belyses i 
kapitlets samtliga 
texttyper. 

 

2 Övningar: Under 
läsningen - Läs 
tillsammans” 
Arbeta på text-, 
menings- och ordnivå 
 

Övningar Efter 
läsningen 
 

 Övningar under steg 1. 
Läsa och analysera textens 
innehåll och struktur. 
 
Övningar under steg 2. 
Arbete med texttypens 
språklig drag. 

3 Aktiviteter under 
rubriken Skrivrummet 
steg 3 

  Övningar under steg 3. 
Gemensam konstruktion av 
en text. 

4 Aktiviteter under 
rubriken Skrivrummet 
steg 4 

  Övningar under steg 4. 
Individuellt skrivarbete. 

5 Den avslutande 
uppgiften i 
Skrivrummet steg 4 

  Övningar under steg 4. 
Bedömning och utvärdering. 

Tabell 5.2.1 Cirkelmodellens struktur i ZickZack. 
 
I följande avsnitt beskrivs hur undervisningen i ZickZack planeras och genomförs i 
cirkelmodellens olika faser. Avsnittet avslutas med en kort sammanfattning av hur arbetet med 
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ZickZack svarar mot den teoretiska bakgrund som cirkelmodellen vilar på. I samtal med en av 
läromedelsförfattarna framkom att deras upplevelse av svenskundervisningen i grundskolan var 
att lärare överlag arbetar med cirkelmodellens första fas på ett adekvat sätt. Därför har författarna 
valt att inte behandla den fasen lika ingående som de övriga faserna. Vidare berättade samma 
läromedelsförfattare att de sett ett glapp i hur lärare undervisar mellan cirkelmodellens fas ett och 
tre. Glappet består av att lärarna arbetar ingående med att skapa förkunskaper och förförståelse 
och sedan hoppar direkt till att skriva texten utan att undervisa om texttypen. Fas två i 
cirkelmodellen som handlar om att lära sig om texttypen får därför mycket fokus i läromedlet. 
Här är arbetet med texttypens struktur och språkliga drag centralt (personlig konversation med 
Susan Nieland, författare 2018.04.20). 
 
Cirkelmodellens fas 1 - Bygga upp förkunskaper 
I lärarhandledningen ges förslag på olika övningar riktade till kapitlets innehåll och texttyp med 
syftet att eleverna ska skapa en förförståelse för den aktuella genren. I inledningen av ett 
arbetsområde är det värdefullt att läraren uppmärksammar vad eleverna redan vet om ämnet. 
Gibbons (2016, 130) skriver att samtal om elevernas tidigare erfarenheter och förkunskaper ger 
en autentisk kontext att förankra ny kunskap i och fördjupa elevernas ord- och begreppsförråd 
från. Detta samstämmer med lärarhandledningen som betonar gruppaktiviteter där elevernas 
tidigare erfarenheter bearbetas för att befästa nya ord. I lärarhandledningen ges förslag på hur 
eleverna kan aktivera tidigare kunskaper på olika sätt anpassat till texttyp och ämne. Kapitlet 
Möten inleds med samtal om temat Afrika utifrån berättelsen i Läsrummet Textsamling. Förslag 
som ges för att skapa en gemensam och fördjupad förförståelsen är filmer om Afrikas djur och en 
bokutställning i klassrummet med temat Afrika.  
 
Cirkelmodellens fas 2 - Undervisa om texttypen 
Utgångspunkten i fas två är enligt Gibbons (2016, 133) och ZickZack att modellera genren eller 
med andra ord undervisa om texttypen med fokus på textens syfte och uppbyggnad. Målet är att 
bygga upp kunskap om den aktuella texttypen samt att fortlöpande arbeta med det gemensamma 
metaspråket. Övningarna Under läsning utgår från lärarhandledningen där eleverna i kapitlet 
Möten arbetar med en modelltext av texttypen berättelse. Handlingen utspelas i Afrika och 
huvudpersonen är en liten pojke. Eleverna tittar tillsammans med läraren på bilderna och texten. 
Läraren ställer frågor om texten och bilden; Vilken typ av text kan det vara? Vad säger bilderna? 
Vad tror ni den kommer att handla om? Fortsatt läsning utgår från meningsnivå då läraren läser 
texten i stycken med syfte att lyfta fram ord och synliggöra dess betydelse. Förslag till ord att 
diskutera med eleverna finns förtryckt i lärarhandledningen. Läraren sammanfattar texten 
tillsammans med eleverna för att säkerhetsställa elevernas förståelse och skapar ett underlag för 
fortsatt arbete. I övningar Efter läsning i Läsrummet Övningsbok får eleverna svara på frågor på 
raderna, mellan raderna och bortom raderna. Här ges möjlighet att reflektera över inte bara den 
skriva texten, utan även det underliggande budskapet. I ovan beskrivna uppgifter med 
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modelltexten introduceras först bild och text som en helhet. Sedan bearbetas innehållet med hjälp 
av olika läsinlärnings- och läsförståelsestrategier. Genom detta arbete lär sig eleverna att känna 
igen texttypen berättelse och dess struktur. I enighet med Gibbons (2106, 134) menar ZickZack 
att modelltexten även kan läsas och undersökas av eleverna själva först om förmågan finns. 
Därefter diskuteras textens egenskaper och handling med läraren. 
 
Arbete i fas 2 inleds i Skrivrummet steg 1 med att eleverna läser två korta sagor, Rödluvan möter 
vargen och Rödluvan möter Stålmannen. Den första är originalberättelsen och i den andra 
förändras historien genom att Rödluvan möter Stålmannen i stället för vargen. Diskussionsfrågor 
utifrån rubriken Förutspå och gissa ligger som stöd under samtalet där eleverna diskuterar vad de 
tror kommer hända nu i sagen. Här får eleverna se hur språket påverkas av att situationskontexten 
förändras och i detta fall av att en deltagare i berättelsen byts ut (Gibbons 2016, 21). 
Fortsättningsvis läser läraren högt för eleverna, en mening i taget och låter eleverna plocka ut 
nyckelord och uttryck i texten. En förtryckt tabell med förslag på nyckelord finns i 
lärarhandledningen. Eleven arbetar vidare i små grupper och svarar på frågor på, mellan och 
bortom raderna i arbetsboken. I Steg 2 Skrivrummet arbetar eleverna tillsammans i par eller i små 
grupper med uppgifter på meningsnivå. Uppgiften innebär att de ska skapa en dialog mellan 
Stålmannen och Rödluvan utifrån textbubblor. Här fortsätter arbetet med att identifiera hur 
personerna som deltar i situationen påverkar språkvalet. Arbetet med att skriva en ny dialog i 
sagan innebär att eleverna arbetar med en av texttypen berättelsens typiska språkdrag. I steg 2 
utifrån lärarhandledningen finns en övning där eleverna arbetar med att skapa synonymer med 
beskrivande verb. I användandet av begreppen som synonymer och beskrivande verb byggs det 
gemensamma metaspråket upp och textsamtalen blir då mer specifika och tydliga. Att ZickZack 
väljer att i ett tidigt stadie introducera metaspråket till eleverna har en positiv inverkan på 
lärandet då eleverna kan tänka mer holistiskt i skrivandeprocessen, och med stöd av metaspråket 
synliggöra viktiga aspekter i skrivarbetet vilket både Gibbons (2016, 133) och ZickZack betonar. 
 
Cirkelmodellens fas 3 - Handledda övningar i att använda texttypen 
Nästa steg i arbetet med texttypen berättelse är att eleverna skriver en text tillsammans med 
läraren. Eleven har nu förkunskaper om texttypens språkliga drag och struktur utifrån arbetet i fas 
1 och 2. I detta kapitel arbetar eleverna i steg 3 i Skrivrummet med att skildra sagan om när 
Rödluvan möter Guldlock. Eleverna får göra jämförelse mellan de olika berättelser som uppstått 
när Rödluvan mött tre olika personer. En slutsats som läraren ska synliggöra för eleverna i detta 
arbete är hur händelser i en saga ofta är resultatet av mötet mellan olika karaktärer. Eleverna 
skriver berättelsen om Rödluvan och Guldlock tillsammans med läraren. Lärarens roll är att vara 
reflekterande samtalsledare. Som stöd för berättelsens handling finns tre bilder i Skrivrummet. 
Utifrån bilderna diskuteras i par vad som händer och hur de kan koppla bilderna till en fortsatt 
berättelse. Eleverna tänker högt och skriver sedan tillsammans en fortsättning. Återigen ser vi att 
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arbetet med texten belyser hur språket används i olika sociala sammanhang och att språket 
anpassar sig utifrån det aktuella sammanhanget det används i (Gibbons 2016, 21). 
 
I fas tre är det kommunikationen mellan lärare och elever som ligger i fokus. Eleverna ger förslag 
på hur texten kan utformas och läraren skriver. De diskuterar om innehållet är korrekt och hur 
språkbruket kan förbättras. Läraren återkopplar utifrån texttypen till eleverna med förslag på 
ordval och struktur. Lärarens roll är att stötta eleverna och påminna dem om alla delar i 
skrivprocessen. Syftet är att eleverna ska ta nästa steg i sin skrivutveckling när de skriver i par 
eller helklass utifrån en given genre. Genom att ställa krav på eleverna att ta ansvar för saker de 
redan behärskar stretchas elevens språkutveckling samtidigt som läraren finns där och stöttar när 
behov finns (Gibbons 2016, 142). Genom arbetet med den gemensamma texten synliggörs för 
eleverna hur processen att skapa en egen text går till samtidigt som de får en produkt liknande 
den text de själva ska skriva i nästkommande fas.  
 
Utifrån frågor i lärarhandledningen sammanfattas arbetet med kapitlet Möten och i steg 3 
Skrivrummet får eleverna reflektera över texten och dess innehåll. Frågor som ställs är: framgår 
det vilka tre händelser som äger rum efter mötet mellan personerna i berättelsen? Är dialogen 
tydlig? Är skiljetecken på rätt plats? Är verben beskrivande i förhållande till vad Guldlock 
gjorde? Här framgår det att ZickZack utifrån läroplanens centrala innehåll Läsa och skriva arbetar 
med att eleven utvecklar “Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras 
typiska uppbyggnad och språkliga drag samt skapande texter där ord och bild samspelar” 
(Skolverket 2011, 223). Eleverna har utifrån de uppgifter de arbetat med i steg 3 förankrat 
förmågor som krävs för att arbeta vidare med fas 4.  
 
Cirkelmodellens fas 4 - Självständigt använda texttypen 
I fas fyra planerar och skriver eleven en individuell text i den aktuella texttypen. I kapitlet Möten 
får eleverna planera en egen saga där första steget är att skapa en dialog mellan Rödluvan och en 
egenvald karaktär. Därefter får eleven hitta på och rita tre händelser som uppstår vid mötet 
mellan dessa. Utifrån dialog och bilder färdigställer eleverna sin berättelse. Därefter läser och 
diskuterar eleverna sina texter i par i syftet att utveckla texten. Här ser vi en likhet mellan 
Gibbons (2016, 139) och lärarhandledningen som båda betonar att lärarens roll är att påminna 
eleverna om arbetsgången; skapa ett första utkast, bearbeta textens struktur och språkliga drag, 
samt kamratrespons med diskussion om texten. Genom att eleverna läser varandras texter och 
synliggör texternas innehåll och struktur i samtal med varandra befäster de kunskap om texttypen 
och innehållet. I detta arbete fungerar eleverna som stöd för varandra i stället för läraren, vilket 
Gibbons (2016, 14) påpekar är en viktig del i lärandet. I diskussionerna använder och fördjupar 
eleverna metaspråket vilket också gör reflektion och feedback mer specifik. 
 
Cirkelmodellens fas 5 - Reflektera över texttypen och dess användning  
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I fas fem får eleverna reflektera över och utvärdera sina individuellt skrivna texter. Varje tema i 
Skrivrummet avslutas under steg 4 med en checklista som konkretiserar målen för kapitlet. 
Checklistan tar bland annat upp genrens struktur och språkliga drag samt texttypens 
användningsområden. Eleverna reflekterar över checklistans olika punkter och fyller i resultat 
utifrån sin egen upplevelse och förståelse av arbetet. I läroplanen (Skolverket 2011, 14) står det 
under riktlinjer att lärare ska verka för att eleven “upplever att kunskap är meningsfull och att 
den egna kunskapsutvecklingen går framåt”. Utifrån resultatet på checklistan blir eleven 
medveten om sin kunskapsutveckling och kan därigenom finna mening med arbetet. Genom att 
progressionen synliggörs kan eleven se ett samband mellan hur nyförvärvad kunskap lägger 
grunden för fortsatt lärande. Checklistan kan sedan användas som utgångspunkt för att sätta upp 
nya mål som används när eleven ska skriva en liknande text igen. Ett sätt att använda checklistan 
är att eleverna läser den innan de skriver sin text för att veta vilka moment de ska fokusera på 
under skrivandet. Detta förklarar varför checklistan ligger i Skrivrummet steg 4 även om 
bedömning tas upp specifikt i cirkelmodellens fas fem i ZickZack.  
 
Utvärderingen av texten kan utföras både individuellt och tillsammans med läraren. Andra sätt att 
arbeta med bedömning är att eleverna gör den tillsammans i klassen eller att de utvärderar 
varandras texter. Arbetet med utvärderingen och reflektion har flera syften. Dels är eleven 
delaktig i sin egen skriv-och läsutveckling genom att de får identifiera vad de lärt sig i fas 1–4 
och om de har använt det i sin text. Dels synliggörs vad eleverna behöver arbeta mer med i den 
aktuella texttypen nästa gång de skriver en text. Denna återkoppling är värdefull information för 
lärarens planering av undervisningens innehåll. Utvärderingen är också en form av repetition där 
eleverna får leta efter genrens karakteristiska egenskaper i sina egna eller andras texter. 
Bedömningen återkopplar vad undervisningen behöver omfatta nästa gång texttypen tas upp. 
Detta innebär att undervisningen kan finjusteras till att fokusera på elevens behov och på så sätt 
fortlöpande planeras utifrån elevens nästa utvecklingszon. Läraren behöver således inte arbeta 
med alla fem faserna utan kan välja de faser där kunskapsluckor finns utifrån vad bedömningen 
visat. 
 
I Gibbons beskrivning av cirkelmodellen saknas ZickZacks femte reflektions- och 
bedömningsfas. Gibbons (2016, 145) skriver att den formativa bedömningen är konstant 
närvarande i hela arbetsgången och att den är en förutsättning för att läraren ska kunna anpassa 
undervisningen efter elevernas behov i stunden. Gibbons skriver med hänvisning till Vygotskijs 
teori om den närmaste utvecklingszonen att det bara är genom att veta vad eleven klarar av själv 
som läraren kan ge optimal stöttning. En metod som Gibbons förespråkar vid bedömning av 
elevernas texter är att arbeta utifrån frågor till texten. Dessa frågor kan eleverna i likhet med 
ZickZacks checklista använda som underlag för att utvärdera sin egen eller en klasskamrats text. 
Gibbons benämner underlaget för Självskattning och reflektionsschema. Även läraren kan med 
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fördel utgå från frågor till texten vid utvärdering av elevernas skriftliga produktioner (Gibbons, 
2016, 147-150). 
 
Ett mål med arbetet i ZickZack genom cirkelmodellens olika faser är att eleverna ska producera 
egna texter inom olika genrer. I detta arbete ingår en stor variation av övningar, till exempel 
gemensam läsning och analys av olika texttyper med fokus på textens innehåll, struktur, språkliga 
drag samt träning av olika skrivstrategier och gemensamt skrivande. Arbetet med angivna 
övningar utvecklar elevernas förmåga att skriva olika typer av texter såsom berättande, 
instruerande och faktatexter. Det ger också eleverna den kunskap som krävs för att kunna skriva 
individuella texter. I en jämförelse mellan ZickZack och cirkelmodellens teoretiska bakgrund 
framgår tydligt att arbetet i ZickZack sker utifrån det sociokulturella perspektivet med interaktion 
och stöttning som centrala moment. Även den systemiskt-funktionella-grammatikens närvaro är 
framträdande genom betoningen på språkets betydelseskapande funktion samt att språket 
anpassar sig utifrån den aktuella kontexten det används i och de personer som deltar. Ett annat 
verktyg från denna språkteori är metaspråket vilket finns ständigt närvarande i arbetet utifrån 
ZickZack. Metaspråket ger elever och lärare en gemensam terminologi att arbeta från vilken 
underlättar och effektiviserar deras samtal samt gör samtalen mer explicita. Genom dessa 
kunskaper om och i språket skapas en språklig trygghet som på flera olika sätt möjliggör för 
eleverna att delta i skolans olika arbeten såväl muntligt som skriftligt.  
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6. Analys av andra frågeställningen  
Läromedelsförfattarna skriver i lärarhandledningen att deras utgångspunkt i framtagandet av 
ZickZack var de i läroplanen angivna kunskapskraven för årskurs 3 i svenska. De skriver vidare 
att målet med undervisning utifrån läromedlet är att samtliga elever ska ha uppnått 
kunskapskraven i slutet av årskurs 3 (Fällman-Bajagic, Hansson & Nieland 2011, 9). I detta 
arbetets andra frågeställning undersöks därför på vilket sätt ZickZack uppfyller kunskapskraven i 
svenska i årskurs 3. Även i denna fråga är hur-perspektivet i fokus. Frågeställningen är intressant 
för lärare som väljer ZickZack som läromedel då svaret påverkar planeringen av 
svenskundervisningen. Dessutom ger vetskapen om att undervisningen sker från ett läromedel 
som överensstämmer med läroplanens krav en trygghet i att leverera en undervisning som följer 
styrdokumenten. Frågeställningen besvaras genom jämförelse mellan Skolverkets (2011) 
reviderade upplaga av Läroplan för grundskolan, förskoleklass och fritidshem 2011 och 
läromedlet ZickZack. Fokus för jämförelsen är att undersöka hur läromedlet ZickZack 
Skrivrummet och Läsrummet möter kunskapskraven i läroplanen för svenska. 
 
Nedan anges kunskapskraven för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3 (Skolverket 2011, 
258) i kursiv stil. Efter varje angivet kunskapskrav ges en beskrivning av hur undervisningen i 
läromedlet ZickZack är organiserat i syftet att möta kraven samt en reflektion kring om denna 
undervisning möjliggör att kunskapskraven uppnås. I titeln till samtliga komponenter som ingår i 
ZickZack läromedelsserie återfinns namnet ZickZack. I texten nedan används benämningen 
ZickZack enbart vid referenser till läromedlet i sin helhet. När de olika komponenterna refereras 
var för sig förkortas titlarna till Läsrummet Textsamling, Läsrummet Övningsbok och 
Skrivrummet i syftet att göra texten mer läsvänlig.  
 
Kunskapskrav: Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda 
lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt (Skolverket 2011, 258). 
 
I ZickZack finns en systematisk undervisning om och arbete med olika lässtrategier. I Läsrummet 
Textsamling presenteras olika typer av texter med varierande svårighetsgrad. Genom medvetet 
arbete med lässtrategier innan elevens möte med de olika texttyperna skapas förutsättningar för 
eleverna att läsa med flyt. Vidare arbete i Läsrummet Övningsbok omfattar övningarna före, 
under och efter läsningen av texterna där eleven svarar på frågor och ges möjlighet att återkoppla 
till texten för att fördjupa förförståelsen för innehållet. Det fördjupade arbetet med texten och det 
ökade ordförrådet bidrar till att eleven kan läsa samma text med bättre flyt. ZickZack lägger även 
stor vikt vid att eleven inte bara ska kunna läsa texter obehindrat utan att läsningen ska följas upp 
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med frågor om textens innehåll innan hen får arbeta vidare. Detta då förmågan att läsa med flyt 
inte garanterar förståelsen av den lästa texten. 
 
Kunskapskrav: Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på 
ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse. Dessutom kan eleven föra enkla 
resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna (Skolverket 2011, 258). 
 
Läsningen av texterna i ZickZack sker både gemensamt, i par och individuellt. I samband med 
läsningen sker diskussioner om textens innehåll där eleverna får visa hur de har förstått budskapet 
i texten. ZickZack använder systematiskt bildstöd i arbetet med läsförståelse. I flertalet övningar 
som använder bild och text som en helhet mynnar arbetet ut diskussioner där eleven får resonera 
om centrala budskap i texten. Genom att kommentera bilder i samband med text synliggörs 
elevens förståelse av textens innehåll.  
 
Kunskapskrav: Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator (Skolverket 2011, 
258).  
 
Att träna på att skriva med läslig handstil är ej synonymt med undervisningsmoment som bygger 
på ett mekaniskt formande av bokstäver utan handstilen kan även tränas parallellt med att 
eleverna skriver texter (Skolverket 2017 11). Genom undervisningen i ZickZack Skrivrummet ges 
eleverna fortlöpande möjligheter att träna handstilen i samband med att de skriver texter.  
Lärarens roll vid allt skrivarbete är att påminna eleverna om hur bokstäverna formas på ett 
korrekt sätt. I Skrivrummet sker arbetet från bokstavsnivå och uppåt vilket möjliggör för specifik 
träning av handstilen om behovet finns. I årskurs 1 är fokus större på att forma bokstäver än i 
årskurs 3 som denna analys berör. I de läromedelskomponenter som analysen omfattar ingår inga 
övningar där digitala verktyg ingår i skrivprocessen. Här ser vi dock att läraren kan bygga vidare 
på textarbetet genom att eleverna får skriva texten både för hand och på dator. 
 
Kunskapskrav: I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord 
som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter (Skolverket 
2011, 258). 
 
Språkets struktur med stor och liten bokstav, skiljetecken och stavning är viktiga förmågor för 
eleverna att behärska för att skapa trygghet i sitt skrivarbete. I Skrivrummet finns övningar som 
tränar förmågan att använda skiljetecken på ett korrekt sätt. Denna kunskap tillämpas sedan i det 
gemensamma skrivarbetet med lärarens stöd och vidare när eleverna skriver egna texter. I 
skrivarbete integreras ovanstående kunskapskrav vilket möjliggör att kraven uppnås. Med 
elevnära texter menas åldersanpassade texter som eleverna känner till (Skolverket 2017, 12). I 
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ZickZack är utbudet på elevnära texter stort, som exempel från det analyserade kapitlet kan 
nämnas Rödluvan och Ronja Rövardotter.  
 
Kunskapskrav: De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning  
Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleverna förtydliga och förstärka sina budskap 
(Skolverket 2011, 258). 
 
I Skrivrummet tränar eleven på att producera texter med lärarens stöd. Uppgifterna utgår från 
genrens struktur, språkliga drag och uppbyggnad. I detta arbete modellerar läraren hur en 
berättande text skrivs. I arbetet utvecklas elevernas metaspråk om texttypen varvid eleverna 
lättare kan samtala om och lära sig texttypens egenskaper. Det repetitiva arbetet med texttypen 
där eleverna får prata om texttypen först och sedan skriva tillsammans underlättar deras arbete 
med att producera en egen berättelse. Genom att genreperspektivet utgör en grund i arbetet i 
ZickZack läggs mycket fokus på de olika genrernas struktur och språkliga särdrag. I detta ingår 
kunskap om berättelsens olika delar. I ZickZack finns övningar där eleverna får arbeta med att 
kombinera text och bild i syftet att skapa olika budskap vilket möjliggör att kunskapskravet ovan 
uppnås.  
 
Kunskapskrav: Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då 
grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter. Texterna innehåller 
grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår 
(Skolverket 2011, 258). 
 
Arbetet i ZickZack har som mål att eleverna ska producera egna texter inom olika genrer, 
däribland faktatexter. Övningarna i läromedlet omfattar analys av olika texttyper med fokus på 
textens innehåll, struktur, språkliga drag och ämnesspecifika ord. Andra arbetsområden är 
informationssökning, träning av olika skrivstrategier samt gemensamt skrivande. Arbetet med 
angivna övningar utvecklar elevernas förmåga att skriva faktatexter. Det ger också eleverna den 
kunskap som krävs för att kunna skriva individuella texter.   
 
Kunskapskrav: Eleven kan utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras 
texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt (Skolverket 2011, 
258). 
 
I Skrivrummet finns övningar under steg 4 i målbeskrivningen där eleverna utvärderar och i 
efterhand går igenom sin text och gör förtydligandet genom kamratrespons. Syftet är att 
synliggöra textens uppbyggnad utifrån den genren som kapitlet handlar om. Eleven gör 
eventuella justeringar utifrån genrens syfte, struktur och språkliga drag. Detta arbete kan bidra till 
att eleven ser sitt arbete som meningsfullt och därigenom blir motiverad till fortsatt lärande. Här 
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skapas ett formativt arbete där god och välformulerad respons från läraren och 
kamratbedömningar kan uppmuntra till vidare ansträngningar som gynnar lärandet. 
 
Kunskapskrav: Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge 
kommentarer och framföra egna åsikter. När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver 
eleven dem så att innehållet tydligt framgår (Skolverket 2011, 258). 
 
I arbetet med olika modelltexter i ZickZack läser eleverna först texten tillsammans för att sedan 
sammanfatta och diskutera den. Här ges möjlighet för den enskilda eleven att kommentera och 
framföra åsikter utifrån egna erfarenheter samt att resonera och fundera kring vardagliga 
händelser som kan jämföras med genrespecifika teman. Det ges utmärkta möjligheter till 
intressanta och tankeväckande samtal som fokuserar på elevnära teman som gynnar lärandet i 
ämnet.  
 
Kunskapskrav: Eleven kan ge och ta enkla muntliga instruktioner (Skolverket 2011, 258).  
 
Här gäller förutsättningen att eleven har ett adekvat arbetsminne och kan hålla instruktioner i 
flera led i minnet. För elever med svagt arbetsminne kan uppgifter av detta slag utgöra stora 
utmaningar.  ZickZack lärarhandledning ger tydliga instruktioner i hur uppgifterna ska utföras 
och dess syfte vilket ger läraren en trygghet. Lärarens muntliga instruktioner utgår från 
planeringen av vad, hur och när eleverna ska arbeta med olika uppgifter. Det här genererar i 
tydliga instruktioner till arbetsuppgifterna vilket ger eleverna goda förutsättningar att förstå och 
omsätta de muntliga instruktionerna i praktiken. 



 
Examensarbete för grundlärare F-3: Svenska med didaktisk inriktning 

Charlotte Löfvenmark och Fröjdis Lövlie Kanazawa 
 
 
 

  

46 
 

 

7. Diskussion 
Något som ger incitament för arbete utifrån cirkelmodellen och genrepedagogiken i grundskolan 
är att kursplanerna i läroplanens olika ämnen visar tydliga drag av genretänkandet. Åtminstone 
kan kursplanens formulering om att eleverna ska behärska olika texttyper som beskrivande, 
förklarande, argumenterande tolkas så. Detta stödjer i sin tur att läromedelsserien ZickZack utgår 
från samma pedagogiska arbetsmetoder i sitt upplägg. Utifrån den pedagogiska forskning som 
läromedelsförfattarna angivit som grund till ZickZack har vi därför tagit fasta på cirkelmodellen 
och genrepedagogiken och utformat analysens teoretiska ramverk. I detta ramverk ryms 
Vygotskijs lärteori med interaktion, proximala utvecklingszonen och stöttning som centrala 
begrepp. Även Hallidays språkteori med fokus på sambandet mellan språk och kontext samt 
metaspråket är tydligt förankrade i arbetet i ZickZack.  
 
Sammanfattningsvis kan undervisningen i ZickZack beskrivas som en explicit och stegvis 
språkutvecklande undervisning med utgångspunkt i olika texttyper. Undervisningen förser 
eleverna med verktyg och strategier för att läsa, förstå, skriva och reflektera kring de olika 
texttyper de möter i skolans olika ämnen. Detta tillsammans med att undervisning utifrån 
cirkelmodellen integrerar språkutvecklingen med ämnesundervisningen medför att eleverna får 
ämnesspecifika kunskaper samtidigt som de lär sig om språket i ämnet. Detta pekar på att 
cirkelmodellen som metod är brukbar i skolans flesta ämnen. Det faktum att arbetet med 
ZickZacks kapitel kan ske i valfri ordning medför att lärarna kan anpassa arbetet i ZickZack mot 
den övriga undervisningen. Detta möjliggör ämnesintegrerad undervisning där lärarna kan skapa 
en röd tråd genom skolans olika ämnen. Vårt mål med arbetet är att genom ett hur-perspektiv 
bidra till en djupare förståelse för hur läromedlet ZickZack tillämpar cirkelmodellen och 
genrepedagogiken i språkutvecklande syfte. 
 
I uppsatsens första frågeställning har en jämförelse gjorts mellan hur cirkelmodellen i ZickZack 
korrelerar med cirkelmodellen enligt Gibbons (5.2). Syftet med analysen är att utifrån ett hur-
perspektiv synliggöra undervisningens planering och genomförande på ett överskådligt sätt. Ett 
viktigt underlag i analysen är lärarhandledningen då den ger en utförlig beskrivning av upplägget 
i läromedlets olika komponenter. Arbetsgången i ZickZacks kapitel har ett repetitivt mönster 
vilket möjliggjort analys av enbart ett kapitel för att undersöka hur cirkelmodellens metod 
tillämpas. 
 
I uppsatsens bakgrund belyses den språkutvecklande undervisningen enligt läroplanen (2.1). Här 
lyfts att det i läroplanens övergripande mål står att skolans ansvar är att eleverna ska lära sig 
”använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt” (Skolverket 2011, 13). 
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Utifrån vår analys anser vi att ZickZacks olika läromedelskomponenter tillsammans ger eleverna 
goda förutsättningar att utveckla sitt språk och nå det angivna målet. En del i ZickZack som 
bidrar till ett nyanserat språk är den genrebaserade undervisningen då den omfattar kunskap om 
genrernas struktur och språkliga drag. Något som i sin tur stödjer utvecklingen av elevens 
kommunikation både i tal och skrift.  
 
Som beskrivs i teoriavsnitt 3.1 utgörs ett av cirkelmodellens tre ben av den sociokulturella 
lärteorin. Här betonas att lärande sker genom interaktion mellan människor. Ett grundläggande 
verktyg för att skapa meningsfulla lärandesituationer i ZickZack är just den sociala interaktionen 
mellan lärare och elever och elever sinsemellan. Interaktionen kan beskrivas som själva navet i 
inlärningsprocessen och klassrummet som en plats där elever och lärare tillsammans skapar goda 
förutsättningar för eleverna att utvecklas och lära. I ZickZack presenteras arbetssätt och övningar 
som är konstruerade så att eleverna behöver samtala med varandra för att lösa uppgiften. Enligt 
Gibbons (2016, 41) är den typ av övningar som manar till interaktion nödvändiga i 
språkutvecklande undervisning, detta till skillnad från uppgifter som eleverna kan lösa utan att 
samtala. Genom samtalen i klassrummet synliggörs elevernas kunskaper både som grupp och 
individuellt. Det möjliggör för läraren att utifrån ZickZacks omfattande material välja de 
uppgifter som möter elevernas behov i stunden. Läraren kan arbeta stöttande utifrån elevernas 
kunskapsnivå och planera det fortsatta lärandet, allt i enighet med Vygotskij tankar om den 
proximala utvecklingszonen. De utmaningar eleverna möter diskuteras och tydliggörs enskilt 
med läraren eller i grupp för att möjliggöra förståelse och fortsatt utveckling i elevernas 
kunskapsinhämtning (Säljö 2000, 120).  
 
Analysen visar tydligt att läromedlet fortlöpande uppmuntrar till dialog mellan lärare och elever. 
Ett viktigt verktyg i dessa samtal är det gemensamma metaspråket vilket belsrivs i uppsatsens 
teoriavsnitt 3.3.2. Att elever och lärare har en gemensam terminologi att arbeta från underlättar 
och effektiviserar deras samtal samt gör samtalen mer explicita. Förmågan att reflektera över 
språket, dess uppbyggnad och hur det används i olika sammanhang är en central del av läs- och 
skrivutvecklingen samt förståelsen av olika texttyper. Metaspråket är ett viktigt stöd när eleverna 
ska utvärdera sina och varandras texter och medför ett mer objektivt förhållningssätt till 
skrivarbetet till skillnad från ett subjektivt tyckande. Dessutom underlättas lärarens formativa 
bedömning av skrivandet genom cirkelmodellens tydliga arbetsgång och det gemensamma 
metaspråket (Gibbons 2016, 152). 
 
En intressant fråga är vilket resultat undervisningen från cirkelmodellen möjliggör. Vi har genom 
analysen av arbetsmetoden identifierat progression på såväl språknivå som i elevens 
självständighetsgrad. Då varje fas i cirkelmodellen har ett förutbestämt syfte med en viss 
arbetsgång skapas en igenkänningsfaktor som underlättar för eleverna att delta i arbetet och 
samtalen om texten. Med varje genomförd cirkel växer elevernas trygghet med arbetsmetoden. 



 
Examensarbete för grundlärare F-3: Svenska med didaktisk inriktning 

Charlotte Löfvenmark och Fröjdis Lövlie Kanazawa 
 
 
 

  

48 
 

Genom arbetet i de olika faserna kan nivån höjas successivt utifrån elevernas förmåga och arbetet 
kan förskjutas från låg självständighet till högre självständighet. Det repetitiva arbetssättet ger 
således ett väsentligt stöd åt elevernas kunskapsutveckling såväl på språknivå som i 
självständighetsgrad. Slutligen klarar eleven av cirkelns samtliga faser på egen hand på en viss 
nivå. 
 
Såsom vi påvisat i vår analys av ZickZack (5.2) omfattar arbetet i cirkelmodellens olika faser 
fortlöpande diskussioner i reflekterande syfte om de texter eleverna läst och skrivit. Dessa 
diskussioner bidrar till en interaktion mellan eleverna och texten, vilket enligt Westlund (2012, 
70) och Skolverket (2016a 18) är avgörande för läsförståelsen. Analysen visar även att lärarens 
arbete med olika läs- och skrivstrategier omfattar att läraren samtalar med eleverna både om hur 
olika strategierna fungerar och när det passar att använda dem i en textarbete. Dessa samtal sker 
framför allt i fas 3 där eleverna skriver tillsammans och i fas 4 får eleverna tillämpa strategierna i 
sitt individuella skrivande. 
 
Ett stöd i den språkutvecklande undervisningen är skolverksprojektet Läslyftet. Läslyftet är en 
kompetensutvecklingsinsats i språk-, läs-, och skrivutveckling riktad till lärare i grundskolan och 
gymnasieskolan. Det övergripande syftet med läslyftet är att förbättra elevernas läsförståelse och 
skrivförmåga och därigenom utveckla deras lärande. Läslyftet bygger på ett kollegialt lärande där 
lärarna tillsammans med en handledare fördjupar sina kunskaper i områdena språk-, läs- och 
skrivdidaktik. I Läslyftet får lärarna planera, genomföra och utvärdera undervisningsaktiviteter 
tillsammans. I detta arbete får lärarna möjlighet att pröva nya arbetssätt i klassrummet. En viktig 
del arbetet med Läslyftet är de kollegiala samtalen där lärarna kan diskutera undervisningen i 
vidarutvecklande syfte. Läslyftet omfattar undervisningsaktiviteter där de texttyper som anges i 
läroplanen bearbetas genom arbete med olika läs- och skrivstrategier (Skolverket 2018). 
 
Som beskrivits under 2.1.4 omfattar skolverksprojektet Läslyftet undervisningsaktiviteter med de 
olika texttyper som anges i läroplanen (Skolverket 2018). Johansson & Sandell Ring (2015, 15) 
menar att det finns ett tydligt samband mellan genrepedagogikens explicita arbetssätt och 
skolverksprojektet Läslyftet. I Läslyftet betonas en medveten undervisning av olika texttyper och 
deras struktur samt av hur texter kan bearbetas med hjälp av olika lässtrategier. Det vill säga 
samma undervisningsmoment som är centrala i genrepedagogikens arbetsgång (Skolverket 2018). 
Då cirkelmodellen utgår från samma arbetsmetod är en möjlig tolkning att arbete utifrån 
läromedlet ZickZack erbjuder undervisning som bidrar till elevernas språkutveckling. Under 
2000-talet har de internationella kunskapsmätningarna PISA visat på försämrade resultat i 
läsförståelse för svenska elever. Trenden har nu vänt och en förklaring är utökad undervisning i 
läsförståelse och lässtrategier (Skolverket 2016b, Westlund 2012, 61–62). Då arbetsmetoden 
cirkelmodellen omfattar både läs- och skrivstrategier är en möjlig slutsats att den kan bidra till 
ökade resultat i dessa mätningar.   
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I uppsatsens bakgrund beskrivs hur arbetet med läroböcker kan fungera som ett stöd för läraren 
och en trygghet för eleverna (2.2) (Englund 2011, 282). I beskrivningen av ZickZacks 
lärarhandledningen (4.3.2) framgår att den är väldigt utförlig, vilket vi anser möjliggör för 
ZickZack att uppfylla funktionen att stödja läraren. Då lärarhandledningen möjliggör en 
välstrukturerad undervisning ökar även elevernas trygghet.  
 
Utifrån analysen av arbetets första frågeställning (5.1) ser vi att läroboksproducenter i sitt 
framtagande av läroböcker har en påverkan på hur styrdokumenten konkretiseras i läroböcker. 
Att arbeta med ett så omfattande och “styrt” läromedel som ZickZack innebär att läraren 
överlämnar stora delar av sitt handlingsutrymme till läromedlet och dess producenter. Läromedlet 
ges också en övergripande roll i hur undervisningen utformas vilket kan utgöra en trygghet för 
läraren och underlätta lektionsplaneringen. Men det kan även försvåra den individanpassade 
undervisningen. Till ZickZacks fördel kan nämnas att läromedlet omfattar ett stort antal bilagor 
vilket skapar valmöjligheter för läraren i planeringen av undervisningen. Detta ger förutsättningar 
att anpassa undervisningen utifrån individens och klassens gemensamma kunskapsnivå och 
behov. Mer specifik kritik mot cirkelmodellen och genrepedagogiken är att ett skrivande som 
utgår från en modelltext kan hämma elevernas kreativitet och fantasi och att arbetet enligt 
cirkelmodellen blir som att följa ett recept. Som svar på kritiken ses snarare tydligheten i 
cirkelmodellens arbetsgång som en faktor som möjliggör för eleverna att vara kreativa. Detta då 
eleverna efter att de lärt sig texttypens skrivkonventioner kan använda dessa och skriva egna 
texter (Gibbons 2016, 144). Kunskapen om olika texttypers struktur ger således en trygghet i 
elevens skrivarbete vilken har en positiv inverkan på elevens kreativitet. 
 
I uppsatsens andra frågeställningen (6) har kunskapskraven i svenska för årskurs 3 i nuvarande 
styrdokument relaterats till och analyserats i ljuset av de arbetsmetoder som finns i ZickZack. Vi 
konstaterar med motivering genom analys av valda läromedelskomponenter och genom 
jämförelse med läroplanens kunskapskrav, att läromedlet ZickZack uppfyller flertalet angivna 
kunskapskrav. De kunskapskrav som ZickZack inte fullt möter upp är arbetet med digitala 
verktyg. I läroplanen under rubriken Informationssökning och källkritik står det att eleven ska 
utveckla förmågan att söka information från olika källor såsom böcker, tidskrifter och 
webbplatser. Vidare står det att eleven ska utveckla förmågan att kritiskt granska textens innehåll 
och förstå hur textens avsändare kan påverka budskapet i texten (Skolverket 2011, 254). Då det 
digitala läromedlet Bingel fungerar som ett komplement som omfattar olika färdighetsövningar 
ser vi inte att det fyller de ovanstående angivna kunskapskraven utifrån läroplanen. Utifrån 
lärarhandledningens olika övningar i varje kapitel finns det dock stora möjligheter att bygga 
vidare på uppgifterna för att fylla de kunskapskrav som innefattar arbete med digitala verktyg. 
Exempelvis kan läraren i arbetet med faktatexter arbeta vidare med att eleverna gör likvärdiga 
uppgifter på dator. 
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8. Vidare forskning och slutsats 
Denna studie har ett produktorienterat fokus med cirkelmodellen som teoretiskt ramverk. Det 
vore även intressant att studera ZickZack utifrån ett mottagarorienterat perspektiv med syftet att 
undersöka hur eleverna upplever läromedlet. Ytterligare en fördjupning av intresse för oss lärare 
är hur ZickZack tillämpas av lärare ute i klassrummen samt deras upplevelse av att arbeta utifrån 
läromedlet.  
 
Syftet med examensarbetet har varit att utifrån ett hur-perspektiv synliggöra den 
språkutvecklande undervisningen i läromedlet ZickZack genom att tydliggöra hur lektionerna kan 
planeras och utföras. En utgångspunkt i analysen har varit Pauline Gibbons bok Stärk språket - 
stärk lärandet där cirkelmodellen och genrepedagogiken presenteras med förankring i läroplanen 
(Skolverket 2011). Utifrån tidigare forskning och relevanta teorier ser vi många faktorer som 
talar för en genrebaserad undervisning i skolan. Utifrån analysens resultat anser vi att läromedlet 
ZickZack i sin helhet utgör ett välstrukturerat läromedel som tydligt visar hur vi kan arbeta i 
klassrummet på både ett övergripande och mer specifikt sätt. Genom den utförligt formulerade 
lärarhandledningen visar materialet lärarens framträdande roll i att skapa lärandesituationer som 
främjar elevernas språkliga, kunskapsmässiga och sociala utveckling. Då ZickZack även möter 
kunskapskraven utifrån läroplanen ser vi läromedlet som ett välfungerande material att arbeta 
med i svenska för årskurs 3. Vår förhoppning är att vi själva kommer få möjligheten att arbeta 
med ZickZack som läromedel med våra framtida elever. 
 
Vi vill avsluta med att tacka Sanoma utbildning för att de bidragit med material samt Karin 
Lönnqvist och Susan Nieland på Sanoma för att de tålmodigt svarat på våra frågor under arbetets 
gång. Ett varmt tack riktas även till David och Yula för deras tålamod och uppmuntran. 
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Bilaga 1 
From: Fröjdis Lövlie Kanazawa 

Date: tor 29 mars 2018  

Subject: ZickZack  

To: karin.lonnqvist@sanomautbildning.se 

 

Hej. 

Vi vill gärna använda ett urval från dessa sidor i läromedelsanalysen. 

Lärarhandledningen åk 3: sid 288, 289, 293, 294, 297, 324, 325, 326, 339  

Skrivrummet åk 3: sid 72, 73 

Läsrymmet åk 3: sid 5 

 

Tack på förhand 

Bästa hälsning  

Fröjdis 
 

From: Karin Lönnqvist 

Date: tor 2 april  2018 

Subject: ZickZack 

To: Fröjdis Lövlie Kanazawa 

  

Ni har min tillåtelse att använda dessa sidor samt de tidigare sidorna ur lärarhandledningen i er 
uppsats. Ser fram emot att få läsa den när den är klar. 

Vänliga hälsningar 

 

Karin Lönnqvist 
Förläggare/Publisher 
Tel.+46 (0)8-587 642 67, Mobil: +46 (0)70-7234553 

  

Box 30091 

104 25 Stockholm 

Tel. +46-8-587 642 00 

Besöksadress/Visiting address: Alströmergatan 12 
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