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Abstract 

”All aboard!” 
 
Creating a model that helps students interpret instructions: an intervention study with special education 
focus 
 
The purpose of the study is to investigate how teachers and special education teachers, through collegial 
cooperation, can help all students and especially those in special needs. This is done by creating an 
educational model that will eliminate obstacles in terms of school difficulties and help students to 
interpret instructions in examinations, for example those of the national tests in Swedish at upper 
secondary school. An educational model was constructed after interviews with teachers followed by 
group discussions. The implementation of the model was then observed in the classrooms, discussed with 
the students and evaluated by pre- and post-testing. The effect of the model was found to be small thus 
the reasons for this outcome are discussed in the final section of the paper. 
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Förord 

Denna text är skriven av två författare. Andrew Johansson är utbildad gymnasielärare i svenska och 
samhällskunskap och Emma Wännman är utbildad gymnasielärare i svenska och historia. Vi skrivit och 
redigerat i stort sett varje del tillsammans. Uppdelningen nedan är ett försök till uppdelning men i 
verkligheten är det svårt att avgöra exakt vem som gjort vad, eftersom vi båda arbetat med hela texten vid 
flera olika tillfällen. 
 
I Bakgrund och Tidigare forskning ansvarar Andrew för sista halvan av kapitel 2. Kapitel 3, 3.3 och 3.5 
ansvarar Andrew också för. I samma avsnitt ansvarar Emma för första halvan av kapitel 2. Även kapitel 
3.1, 3.2 och 3.4 ansvarar Emma för.  
 
I Diskussionsavsnitten ansvarar Andrew för avsnitt 5.5, 8.3 och 9.2. Emma ansvarar för avsnitt 6.4, 7.8 
och 9.1. Avsnitt 9.3 är vårt gemensamma ansvar. 
 
Vi vill tacka vår handledare, Kirk Sullivan, för god handledning och mycket bra feedback längs vägen! Vi 
vill även tacka de informanter, både pedagoger och elever, som deltagit och därmed hjälpt oss i 
processen. Utan er hade denna studie inte blivit vad den är! 
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1 Inledning 
Erfarenheten av flera år som svensklärare på gymnasiet är att många elever upplever 
hinder och svårigheter med att tolka och följa instruktioner i olika läs- och 
skrivuppgifter i skolan. Särskilt svårt tycker många elever det är att kunna prestera sitt 
yttersta på de nationella proven. Dessa prov kan upplevas vara ett hinder för alla elever, 
men ett särskilt stort hinder för elever i språklig sårbarhet. Det är främst dessa elever 
som speciallärare kommer att arbeta mycket med för att hjälpa dem nå provbetyg, 
kursbetyg och slutligen genomföra sin utbildning. 

Studier tyder på att elever på gymnasiet inte får stöd i samma utsträckning som de 
kunnat få i grundskolan. Eftersom kraven på eleverna ökar mellan grundskola och 
gymnasium, både ämnesmässigt och ansvarsmässigt, kommer de elever som har behövt 
stödinsatser under grundskolan att fortsättningsvis behöva hjälp, även om stödinsatserna 
som gjorts tidigare förhoppningsvis givit eleven verktyg att strukturera och använda 
strategier på egen hand. 

Salamancadeklarationen som 92 länder, däribland Sverige, skrev under i Spanien 1994, 
klargör att alla barn ska ha rätt till undervisning och vikten av undervisning, som 
främjar alla barns kunskapsinhämtning på ett inkluderande sätt, betonas. Barn i behov 
av särskilt stöd i skolan ska tillgodoses med undervisning anpassad efter deras behov 
(Unesco, 2006). Det blir en samhällelig förlust om många elever misslyckas i skolan 
och ett av skolans uppdrag är att skapa goda demokratiska samhällsmedborgare. 
Ungdomar som har svårigheter med att läsa och ta till sig information, riskerar att inte 
kunna delta fullt ut i våra demokratiska processer och förstå, till exempel nyheter, och 
vad som sker politiskt i samhället. Högskoleförordningen nämner även att specialläraren 
har en viktig roll i att hjälpa elever som befinner sig i språklig sårbarhet att lyckas och 
ska ”visa fördjupad kunskap om barn och elevers språk- och begreppsutveckling och ge 
stimulans av denna” (SFS 1993:100, Bilaga 2). 

I examensmålen för speciallärare, står att studenten ska ”visa förmåga att vara en 
kvalificerad samtalspartner och rådgivare i frågor som rör språk-, skriv- och 
läsutveckling” och att studenten ska ”visa förmåga att kritiskt och självständigt ta 
initiativ till, analysera och medverka i förebyggande arbete och bidra till att undanröja 
hinder och svårigheter i olika lärmiljöer” (SFS 1993:100, Bilaga 2).   

Vi vill i denna studie undersöka hur specialläraren kan skapa bättre förutsättningar för 
eleverna att tolka instruktioner än vad som finns i dagens skola, särskilt sådana 
instruktioner som inte skapas av pedagogerna själva, som exempelvis de nationella 
proven. Detta ska ske genom handledning och i samarbete med pedagoger i 
svenskämnet. Vår förhoppning är att handledningen av pedagogerna ska bidra till att 
undanröja hinder för elever i tolkandet av uppgifter och instruktioner, så att särskilda 
insatser och riktat stöd mot elever i språklig sårbarhet istället hamnar inom ramen för 
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extra anpassningar. Denna undanröjning av hinder skulle verka förebyggande för hela 
verksamheten och bidra till att fler elever kan lyckas. 

1.1 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka hur speciallärare och pedagoger tillsammans kan 
arbeta fram en modell som hjälper alla elever, i språklig sårbarhet eller ej, att tolka 
instruktioner som ges vid exempelvis de nationella proven i svenska på gymnasiet, det 
vill säga prov och uppgifter som pedagogerna inte själva skapar. 

1.2 Frågeställningar 
1. Hur tolkar pedagogerna instruktioner och hur ser de på elevernas arbete med 

instruktioner? 

2. Vilken modell anser pedagogerna vara den bästa för att lära eleverna tolka och följa 
instruktioner? 

3. Hur påverkas modellen av pedagogernas sätt att undervisa om den? 

4. Hur ändras elevernas sätt att tolka instruktioner efter arbetet med modellen? 
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2 Bakgrund 
Studier visar att elever på gymnasienivå inte får stöd i samma utsträckning som elever i 
grundskolan (Lundbäck, 2018). De elever som har behövt stödinsatser under 
grundskolan och med hjälp av dessa insatser tagit sig vidare till gymnasiet, behöver 
troligtvis fortsatt stöd för att gymnasieåren ska fungera. Även om de stödinsatser som 
gjorts tidigare givit eleven verktyg att strukturera och använda strategier, måste man ha i 
åtanke att kraven ökar mellan grundskola och gymnasieskola, inte minst i avseende på 
eget ansvar. 

Syftet med utbildningen i Sverige är enligt skollagen att ”... elever ska inhämta och 
utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och 
lärande samt en livslång lust att lära” (SFS 2010:800, kap. 1, 4 §). Alla barns och 
elevers olika behov i undervisningen ska tillgodoses i skolan. För att kunna åstadkomma 
detta ska barnen både stöttas och stimuleras i sitt lärande.  Barn och elever har olika 
förutsättningar när det gäller sitt lärande och sin kunskapsinhämtning och det är därför 
viktigt att skolan försöker överbrygga eventuella hinder som kan uppstå på vägen mot 
lärande och utveckling. Ett sätt att överbrygga dessa hinder är extra anpassningar i 
undervisningen eller särskilt stöd, som kan vara både i undervisningen men även utanför 
i form av enskild undervisning eller undervisning i mindre grupp. 

Läroplanen för gymnasieskolan beskriver att utbildningen ska vara likvärdig och att 
likvärdigheten ska säkras med hjälp av de nationella målen. Det betonas dock att denna 
likvärdighet inte innebär att ”... undervisningen ska utformas på samma sätt överallt 
eller att skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn ska tas till elevernas olika 
förutsättningar, behov och kunskapsnivå” (Skolverket, 2011, s.6).  I läroplanen står 
även att all skolpersonal ska: ”ge stöd och stimulans till alla elever så att de utvecklas så 
långt som möjligt” samt att de ska “uppmärksamma och stötta elever med behov av 
särskilt stöd”, liksom elever i andra svårigheter, som leder till att de har svårt att nå 
målen i gymnasieskolan (Skolverket, 2011, s.10). I arbetet med att nå dessa mål blir 
samarbetet mellan speciallärarna, pedagogerna och eleverna viktigt. Pedagogerna kan 
stötta eleverna och speciallärarna kan i sin tur stötta elever och pedagoger i 
verksamheten. 

Synen på var insatserna för elever bör göras, skiljer beroende på vilket 
specialpedagogiskt perspektiv betraktaren har gällande elever med behov av särskilt 
stöd. Nilholm (2012) lyfter fram tre olika perspektiv: Det kompensatoriska perspektivet, 
det kritiska perspektivet och dilemma-perspektivet. 

Det kompensatoriska perspektivet har sina rötter inom psykologi och medicin och 
menar på att elevers svårigheter i skolan bör kompenseras utifrån de behov som eleven 
har. En diagnostisering för att ta reda på om en elev har en diagnos är ofta viktig för att 
eleven ska kunna kompensera sina svårigheter i undervisningen. Problemet med att ta 
till sig undervisningen läggs på eleven och de svårigheter den har, menar Nilholm. 
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Vidare menar han att inom detta perspektiv har specialpedagogiken en viktig roll med 
att hjälpa de diagnosticerade eleverna med specialundervisning och även att 
undervisning kan ske i andra former som exempelvis segregerad undervisning. Ibland 
hamnar skolans insatser inom detta perspektiv, eftersom diagnoserna på sätt och vis 
tydliggör vilka behov som behöver täckas upp. 

Det kritiska perspektivet utgår, till skillnad från det kompensatoriska perspektivet, från 
att problemet eller svårigheterna med till exempel inlärning inte bör ligga hos eleven 
utan utanför eleven - i skolan och samhället. Ansatsen är att alla elever, oavsett 
svårigheter, ska ges samma möjligheter i skolan och ska inkluderas i all undervisning 
(Nilholm, 2012). Detta perspektiv återfinns till exempel i skollagen och i läroplanerna. 

Dilemma-perspektivet kan placeras någonstans mellan det kompensatoriska och det 
kritiska perspektivet. Problematiken hos en elev läggs både hos eleven och dess 
omgivande situation. De dilemman som kan inträffa är många. I en skolsituation kan 
dilemman uppstå när det gäller att skapa en likvärdig undervisning som både ska se till 
varje elevs olika förmågor, svårigheter och erfarenheter samt anpassa undervisningen 
därefter. Detta perspektiv är ofta det som blir mest verklighetsnära. En kombination av 
individ och omgivning ger en bredare bild av situationen, så att insatserna kan formas 
efter just denna individ, anser Nilholm (2012). 

Utöver de insatser som kan göras på klass-, grupp- och individnivå använder samtliga 
elever läromedel som kan vara en viktig del i elevernas kunskapsinhämtande. Det kan 
därför vara av vikt att titta närmare på de läromedel som eleverna i denna studie tar del 
av, för att se ifall dessa material kan fungera kompletterande till undervisningen. Dessa 
läromedel presenteras i avsnitt 7.1. 
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3 Tidigare forskning  
Studien fokuserar på gymnasieelevers läs- och skrivförmåga med tyngdpunkt på deras 
läsförståelse och förmåga att tolka det lästa, för att sedan omvandla det i handling. 
Avsnittet behandlar hur läsförståelse är mötet mellan läsare och text samt hur språklig 
sårbarhet kan inverka på läsförståelsen. Det beskriver även hur läsförståelsen påverkar 
till exempel skrivuppgiften på nationella provet i Svenska 1. Literacy-begreppet i 
avsnittet kommer följa Bråtens definition och inkludera alla former av läsförståelse från 
läsning av skriven text till multimediala presentationer (Bråten, 2008), men i huvudsak 
kommer det att handla om skriven text. Vikten av tydlighet, när det gäller uppgifter som 
elever ska följa och tolka, tas också upp i avsnittet. 

3.1 Elever i språklig sårbarhet och deras läsförståelse 

Literacy is a bridge from misery to hope .... For everyone, everywhere, 
literacy is, along with education in general, a basic human right .... Literacy 
is, finally, the road to human progress and the means through which every 
man, woman and child can realize his or her full potential.  

- Kofi Annan (United Nations, 1997-09-04, stycke 1) 

I citatet beskrivs literacy som något som kan vara en ”bro från uppgivenhet till hopp” 
och som, tillsammans med utbildning, bör ses som en mänsklig rättighet. Att främja 
literacy-kunskaperna hos alla elever och kanske i ännu högre utsträckning hos elever i 
språklig sårbarhet är mycket viktigt. Om elever har svårt att ta till sig och förstå texter 
av olika slag, kan det leda till uppgivenhet, men om, som Bråten (2008) påpekar, en 
elev får hjälp att utveckla denna förmåga kan eleven nå längre i sina studier och 
framförallt förstå mer av det den läser, vilket kan översättas till läsförståelse. 

Bråten (2008) förklarar läsförståelse som en kunskap där läsare och text samspelar. 
Läsaren tar sig an texter med de förkunskaper, kognitiva färdigheter och språkkunskaper 
som den besitter. Dessa färdigheter kan variera från en läsare till en annan. Texterna 
varierar också i sin tur, eftersom dessa kan vara välskrivna och tydliga eller det 
motsatta. Texterna kan tillhöra olika genrer och vara skrivna på olika sätt. Om en text är 
ofullständig och saknar tydlighet och struktur kräver den mer av sin läsare. Samspelet 
mellan läsaren och texten är alltid unikt; ”två läsare förstår aldrig en text på exakt 
samma sätt” (Bråten, 2008, s. 15). Själva kontexten där texten ingår har också stor 
betydelse för läsförståelsen. En elev kan påverkas i sin läsförståelse av många olika 
yttre faktorer där klassrumsundervisningen och lärmiljön, både i och utanför skolan, är 
viktiga att beakta. Syftet med läsningen kan också påverka hur en elev tar sig an en text 
och känner inför den. Enligt Bråten (2008) kan det vara skillnad i hur en text värderas 
av läsaren om man jämför mellan en text som en elev läser för sitt eget nöjes skull eller 
om det är en hemuppgift som till exempel att läsa inför ett prov.  
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Ännu en faktor som kan påverka utfallet är ifall läsaren är en elev i språklig sårbarhet. 
Begreppet språklig sårbarhet kommer att användas på det vis Bruce, Ivarsson, 
Svensson, och Sventelius (2016) förklarar det. Författarna menar att språkproblematik 
inte bör placeras hos eleven (elever med svårigheter) utan på undervisning och 
anpassningar (elever i svårigheter). Det handlar mer om de förutsättningar eleven får än 
de hinder eleven bär med sig. I förlängningen innebär språklig sårbarhet att ”... den 
språkliga förmågan inte matchar omgivningens förväntningar och krav” (Bruce, 
Ivarsson, Svensson, & Sventelius, 2016, s. 16). 

Förutsättningarna för kunskapsinhämtning genom läsförståelse blir därför en viktig del 
av utbildningen, eftersom eleverna förväntas tillgodogöra sig innehållet i textböcker. 
Därför fick PISA-rapporterna, som regelbundet under 2000-talets början visade att 
svenska elevers läsförståelseresultat försämrats jämfört med andra länders, utrymme i 
media (Westlund, 2009). Tidningar rapporterade att elever som sökte sig till universitet 
inte hade tillräckliga kunskaper inom läs- och skrivfältet och därför blev det en politisk 
satsning att i dagens skola bland annat att sätta betyg i lägre åldrar och låta eleverna 
göra fler nationella prov. Förhoppningen var att satsningen skulle stärka elevernas läs- 
och skrivkunskaper, genom att betygsättningen synliggjorde kunskapskraven. Lärare 
fick fortbildning inom området genom statliga satsningar som ”Läslyftet”. Andra 
projekt, som kunskapsbanken ”En läsande klass”, ägde rum på vissa svenska skolor. De 
allra senaste resultaten visar en liten förbättring gällande läsförståelsen hos svenska 
elever. De tidigare låga resultaten i PISA-undersökningarna, argumenterar Tengberg 
och Olin-Scheller (2015), tydde på att många unga i Sverige i mindre utsträckning än 
tidigare besatt förmågan att fullt ut förstå och tillgodogöra sig innehållet i texter. Även 
om resultaten förbättrats behöver skolorna fortfarande arbeta med läsförståelsen, 
eftersom minskade satsningar inom detta område kan få konsekvenser i dagens 
textbaserade samhälle genom att det kan påverka ungdomarnas kunskapsutveckling 
negativt. Många av de uppgifter elever får i skolan består av att en elev till exempel 
läser en text, ser ett diagram eller liknande, som den sedan ska lösa en uppgift kring. 
Det blir i detta fall två texter som eleven ska läsa och förstå, både en huvudtext och en 
uppgift till huvudtexten. Också Parmenius Swärd (2015) menar att svårigheter med att 
tillgodogöra sig innehållet i texten kommer att påverka elevernas kunskapsinhämtning 
negativt, likväl som svårigheter med att tolka uppgiften och instruktionen till texten gör. 

Andra forskare pekar också på att när elever når gymnasieskolan blir elevens språkliga 
färdigheter och förståelse av exempelvis ämnesspecifika termer och begrepp ännu 
viktigare än tidigare, liksom deras förståelse och förmåga att läsa och följa instruktioner 
(Whitmire, 2000). I de olika ämnena i gymnasieskolan presenterar lärare, muntligt och 
skriftligt, många nya ord och begrepp i rask takt, som eleven förväntas kunna förstå och 
använda. Förväntningarna och kraven när det sedan gäller att visa sin förståelse, och den 
kunskap de tillägnat sig, i skriftlig form ökar också genom prov och 
inlämningsuppgifter (Kiuhara, Graham & Hawken, 2009).  
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För att förbättra lärares muntliga och skriftliga instruktioner i undervisningen för elever 
i språklig sårbarhet eller med hörselnedsättning krävs stödjande strategier. Starling, 
Munro, Togher och  Arciuli, (2012) presenterar en studie som riktade sig främst mot 
elever med hörselnedsättning men resultatet visade en positiv effekt för samtliga elever. 
Studien gick ut på att gymnasielärare fick träning i strategier som exempelvis 
textdekonstruktion och rekonstruktion, undervisning av skrivuppgifter i olika genrer och 
tydlighet. Syftet med utbildningen var att göra till exempel instruktioner, läroplaner och 
arbetsmaterial mer tillgängliga och hanterbara för alla elever. De elever som deltog i 
undersökningen hade förbättrade resultat i både skriftlig produktion och hörförståelse 
efteråt (Starling et al., 2012). Studien visade att tydliga instruktioner, lärares ökade 
kunskap om undervisningsstrategier och elevers möjligheter att tolka instruktioner var 
viktiga för att öka inlärning och öka chansen för elever att prestera väl i skolan. 

En annan metod som fungerar när det gäller att främja literacy-förmågan, och hindra 
svårigheterna, är modellering, vilket betyder att lärare visar eleverna hur de själva gör 
för att lära sig eller lösa en uppgift. Genom att transferera lärandet lär sig eleverna 
successivt att kontrollera sin egen lärprocess. ”Transferering är också en teknik för 
lärande på så sätt att eleverna förvärvar, befäster och fördjupar sina kunskaper då de 
utvecklas och fortsätter lära”, menar Fisher, Hattie och Frey (2018, s. 110). Några 
exempel på transfereringstekniker är att aktivera förkunskaper genom att koppla 
samman gamla kunskaper med nya, att arbeta med kategorisering, modellering, 
sammanfattningar och repetition (Fisher, Hattie & Frey, 2018). 

3.2 De nationella proven och elevers läsförståelse 

De nationella proven är ett stöd för att likvärdigt och rättvist göra bedömningar 
och sätta betyg på en elevs kunskaper. I gymnasieskolan genomförs nationella 
prov i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk. (Skolverket, 
2018, stycke 1) 

Läsförståelsen, eller literacy-förmågan, mäts till stor del i de svenskkurser elever läser 
på gymnasiet. Vid de nationella proven som görs i slutet av kurserna, Svenska 1 och 
Svenska 3, är syftet med de examinerande uppgifterna att mäta literacy- och 
transfereringsförmåga. I kursen Svenska 2 saknas nationellt prov, men kursen innehåller 
flera delar där dessa förmågor förväntas finnas hos eleverna. De nationella proven är 
obligatoriska och deras syfte är, enligt Skolverket (2018) att skapa en likvärdig och 
rättvis bedömning och betygssättning, och ge underlag för en analys av i vilken 
utsträckning kunskapskraven uppfylls på skolnivå, på huvudmannanivå och på nationell 
nivå. Enligt Skolverkets anvisningar, som lärare får vid provtillfällena, ska de nationella 
proven användas som en del av lärarnas betygsunderlag vid betygsättning. De ska inte 
ses som examensprov. Detta kommer att förändras under de nationella prov som skrivs 
2019. De proven ska bli mer styrande, enligt anvisningarna från Skolverket, och i större 
omfattning än tidigare tas i beaktning vid betygsättning (Larsson, 2017-11-15). 



12 

Förändringen innebär att elevernas prestation och resultat på de nationella proven blir än 
mer betydelsefulla, vilket betyder att förmågorna som tidigare beskrivits måste existera 
och fungera vid provtillfället. 

Lärarinformationen inför de nationella proven i Svenska 1 förklarar hur mycket tid 
lärarna bör nyttja för att förbereda eleverna. Tiderna är fastställda och instruktionerna 
anses vara tillräckligt tydliga för att lärarna och eleverna ska förstå dem, även om 
instruktionerna är kortfattade. I instruktionen står till exempel att läraren bör tala med 
eleverna om provets upplägg, dess innehåll och hur det bedöms. Läraren 
rekommenderas att gå igenom den bedömda exempeltexten med eleverna och diskutera 
kring den. 

En av delarna på det nationella provet är en skrivuppgift där en del av uppgiften består 
av att eleverna ska träna sina förmågor att skriva texter till diverse fiktiva mottagare. 
Parmenius Swärd (2008) menar att en stor del av undervisningen på gymnasiet 
innehåller uppgifter av denna karaktär. En annan del i de nationella provens uppgifter är 
att eleverna ska låtsas att vara i en viss situation och forma innehållet efter denna 
situation. Parmenius Swärd (2008) menar att många elever har svårt att göra just detta. 
Eleven kan förstå uppgiften men har svårt att utföra den på grund av att eleven upplever 
svårigheter i att sätta sig in i en påhittad situation. 

Parmenius Swärd (2015) utvecklar och förtydligar vidare resultaten av forskningen 
kring de dilemman som kan uppstå för elever när det gäller förståelsen och tolkningen 
av instruktionerna till skrivdelen på det nationella provet i Svenska 1. Resultatet som 
framkommer i hennes artikel är att eleverna under det svenska nationella provet, till 
skillnad från till exempel de nationella proven i ämnen som matematik eller engelska, 
måste kunna tolka instruktioner i minst tio olika lager. Detta leder till att många elever 
tycker att instruktionen är komplicerad att förstå. Dessa lager innefattar hur eleverna 
måste ha kunskaper om hur man ska skriva en text med ett givet tema och sedan veta 
hur de ska koppla det till just den uppgift som de valt under provet. Eleverna måste 
därefter välja mellan tre olika skrivuppgifter i det nationella provet i Svenska 1. 
Parmenius Swärd (2015) menar att de behöver också ha kunskaper om hur olika 
texttyper bör skrivas och disponeras för att kunna utföra uppgiften korrekt. Om de enligt 
uppgiften ska skriva ett debattinlägg behöver de förkunskaper kring hur en sådan text 
bör vara uppbyggd. Eleverna behöver också skriva på ett sådant sätt i sin text så att de 
både uppfyller kraven i bedömningsmatrisen och lärarnas förväntningar.  

Utöver nivåerna av tolkning för att förstå och utföra uppgiften, förklarar Parmenius 
Swärd (2015) att eleverna också bör prestera bra på textens språkliga del, samt ha tid för 
planering och genomförande av provet. När proven slutligen rättas är matriserna 
utformade på så sätt att lärare oftare söker efter vad som saknas i texten, exempelvis rätt 
titel eller en tes vid en argumenterande text, än textens innehållsliga kvaliteter. Detta 
sätt att arbeta med och bedöma det nationella provet i svenska kan motarbeta elevernas 
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tilltro till sitt språk och sin språkutveckling. Det är extra sårbart när det handlar om 
oerfarna skribenter, vilket de flesta ungdomar på gymnasiet ännu är. I förlängningen kan 
det leda till att eleverna tappar tron på att skrivande i skolan har någon koppling till 
deras kommande vardagsliv. Sammanfattningsvis menar Parmenius Swärd att detta sätt 
att testa kunskaper på, skapar problem för elevers skrivutveckling. 

3.3 Genrer och läsförståelse 

Ett huvudsyfte med läsning, förutom att finna avkoppling, är att förstå hur 
man använder kunskap från texter: Att kunna analysera, kritiskt granska, 
värdera, kontrastera information och relatera den kunskapen till eget 
tänkande och en hypotesskapande förmåga. För att klara de här 
kompetenserna behöver läraren ge explicit undervisning i lässtrategier och 
studieteknik i samtliga skolämnen. (Westlund, 2009, s. 62) 

Genrekunskap handlar om att förbereda läsaren på det tänkta innehållet och hur det bör 
läsas och tolkas. Kunskapen om olika sätt att läsa olika genrer ger, enligt Westlund, ”en 
yttre förståelseram vid läsningen” (2009, s. 118). I skolvärlden kommer eleverna i 
kontakt med flera genrer och förväntas också göra det. En av de genrer eleverna 
kommer i kontakt med är instruktioner. Istället för att eleverna utantill ska lära sig alla 
texttyper, får de lära sig hur man känner igen typerna utifrån texternas karaktäristiska 
drag. Igenkänningsfaktorn gör att läsaren, redan vid en första anblick, vet vad den kan 
förvänta sig av resten av texten. 

När en läsare möter en ny text beror mycket av tolkningen på hur utvecklad läsarens 
förmåga är att läsa översiktligt och konstruktivt. Båda dessa hjälper eleven att prioritera 
informationen och särskilt viktigt blir detta vid läsning av faktatexter, menar Westlund 
(2009). Vidare förklaras att elevers lässtrategier bäst utvecklas genom scaffolding, det 
vill säga stöttning och stödstrukturer som hjälper eleven fästa nya information på 
kunskap den redan besitter. Det kräver också att eleven blir medveten om vilka 
strategier eller tekniker som passar vid vilka tillfällen och därför behöver 
undervisningen formas därefter. Detta gäller framförallt i svenskämnet, men även i alla 
ämnen där elever måste kunna tolka uppgifter eller instruktioner, enligt Westlund 
(2009). 

Westlund (2009) beskriver förutsättningarna för läsförståelsestrategier och menar att 
osäkra läsare oftast tar en av två strategier: undvikande eller bearbetande. Den 
förstnämnda innebär att läsaren hoppar över delar av texten och gissar sig till innehållet 
och svaren. Undvikaren kan också be kompisar om svaret och lära in det utantill eller 
utebli från tillfällen då läsförmågan testas. En sådan elev skaffar oftare strategier som 
döljer den bristande läsförmågan än strategier som gynnar den. Den bearbetande 
strategin innebär att eleven medvetet försöker hantera sina svårigheter med olika 
hjälpmedel. 
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Läsförståelsemodeller bör alltid kopplas till metakognition, enligt Westlund (2009), 
vilket betyder att lärarens undervisning tydligt bör förklara varför en strategi lärs ut 
innan den genomförs. Därför bör eleverna ha kännedom om vad de förväntas göra före, 
under och efter läsningen. 

3.4 Vikten av tydlighet i uppgifter och instruktioner 

Väl utformade, introducerade och använda arbetsinstruktioner underlättar 
och aktiverar sannolikt eleverna medan sämre utformade, desinformativa, 
mindre och inkonsekvent använda arbetsinstruktioner riskerar att 
passivisera och bli till (ännu) ett hinder för elevernas utveckling. 
(Samuelsson, 2017-11-03, Vad får detta för konsekvenser, stycke 2) 

Samuelsson skriver i artikeln ”Förstår, följer och har elever nytta av lärares 
instruktioner?” (2017-11-03) om elevers förståelse av lärares instruktioner. Han menar 
att lärare ofta ger många arbetsinstruktioner som punkter på en whiteboardtavla till 
elever. Dessa punkter kan vara i form av fraser som: ”Innan du frågar mig - läs 
instruktionerna” och ”fundera själv”, vilka kan vara svåra för eleverna att tyda. Om 
eleverna saknar god förmåga att läsa och tolka instruktionerna har de ofta svårt att 
utföra det som läraren tänkt att de ska göra, även om de har läst instruktionen och 
funderat på vad den skulle kunna innebära. Om instruktionerna är otydliga riskerar de 
att bli hinder för elevens kunskapsutveckling. 

Syftet med uppgifter och instruktioner i skolan är att eleverna ska få visa och öva upp 
sina kunskaper i sina olika undervisningsämnen. Ibland används uppgifterna till att öva 
på ett arbetsområde och ibland används de i ett examinerande syfte och bedöms av 
läraren. Bedömningen kan vara formativ, att det sker en löpande bedömning under hela 
lärprocessen, eller summativ, där förmågorna sammanfattas vid ett tillfälle, vanligtvis i 
slutet av en kurs. Instruktionerna kan ges muntligt, skriftligt eller som en kombination 
av dem båda och kan vara av olika karaktär såsom faktafrågor, diskussionsfrågor eller 
andra typer av instruerande uppgifter. Instruktionerna kan vara konstruerade av lärare, 
läroboksförfattare eller andra professioner.  

Alla instruktioner som eleverna får är inte valida. Det betyder att en elev inte alltid kan 
tyda instruktionen utan att behöva tolka den först. Det kan finnas dolda budskap i 
instruktionen och ibland är innehållet sådant att eleven måste ha vidgade kunskaper om 
ämnet, vilket eleven inte fått under arbetets gång utan förväntas ha fått tidigare 
(Parmenius Swärd, 2018). För att ge exempel på hur en instruktion bör formuleras 
hänvisar Parmenius Swärd (2018) till Skar och Tengberg (2015) vilka menar att en 
tydlig och lättolkad instruktion bör innehålla följande punkter: 

• En teoretisk utgångspunkt, som inte behöver skrivas ut i uppgiften. 
• Lärarens syfte och mål med uppgiften. 
• Formulerade steg i processen – läsbara anvisningar. 
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• Ett identifierat lärandeobjekt – vad ska läras? 
• Iscensättning av aktivitet – själva uppgiften, vad ska göras? 
• Tydliga anvisningar och kriterier som stämmer överens med det som ska bedömas. 
• Kriteriebaserade anvisningar för återkoppling. 

(Parmenius Swärd, 2018, s. 3) 

Om någon eller några av ovanstående punkter saknas i en instruktion, blir den mer 
svårtolkad för den som ska följa instruktionen. 

Skar och Tengberg (2015) anser att integrerade uppgifter, som exempelvis instruktionen 
till skrivdelen i nationella provet, kan vara ett sätt för provkonstruktörerna att skapa en 
instruktion som mäter många förmågor samtidigt. Uppgiften i sig kräver ofta att eleven 
har de läsförståelseförmågor som behövs för att ta till sig de ämnestexter som det är 
tänkt att de ska använda sig av i den text de ska komponera. Förutom 
läsförståelsekunskaper krävs också en förmåga att minnas det lästa. Det positiva med 
denna typ av uppgift är att pedagoger kan få en bredare bild av elevens samlade 
kunskaper och eleven får träna på en form av uppgift som i högre utsträckning liknar 
situationer som kan uppstå i vardagslivet.  

Vid rättningen av provet kan pedagogen få svårt att veta vilka hinder som gjort att det 
skrivna inte uppfyller kraven i bedömningsmatrisen. Frågan pedagogen då kan ställa 
sig, menar Skar och Tengberg (2015) är - var det läsningen eller skrivandet som var för 
svårt eller var det kanske båda? 

3.5 Sammanfattning 
Förväntningarna på elever höjs i gymnasiet, eftersom de förväntas att redan besitta 
tillräckliga literacy-förmågor för att utföra uppgifter mer eller mindre på egen hand. 
Svårigheter med literacy kan skapa problem i att tolka instruktioner, vilket kan leda till 
svårigheter i kunskapsinhämtning. Elever i språklig sårbarhet blir extra utsatta eftersom 
de har större hinder att överbrygga.  

Forskning tyder på att elevernas läsförståelseförmåga inte möter förväntningarna, till 
exempel på de nationella proven i svenska. Eleverna förväntas kunna tyda och förstå 
många olika lager i uppgifterna, vilket kan påverka deras prestation och därmed deras 
resultat. Resultaten kommer från och med 2019 att ha större inverkan på elevernas betyg 
i kursen Svenska 1. Andra forskare menar att instruktioner bör ses som en egen genre, så 
att eleverna förbereds på det tänkta innehållet och hur det ska läsas. 

Slutligen behöver instruktioner vara tydliga och uppgifter som till exempel de nationella 
proven behöver tydliggöras så att eleverna kan prestera sitt bästa även när pedagogerna 
inte tillåts att formulera om frågor eller anpassa innehållet. 
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4 Studiens design 
Studien består av fyra delstudier som bygger på varandra. Därför valde vi att presentera 
metod, resultat och diskussion för varje del, för att det blir mer läsarvänligt att disponera 
texten på detta vis. Varje delstudie motsvarar även en forskningsfråga. Figur 1 
åskådliggör hur delstudierna hänger samma. Därefter beskrivs delstudierna kortfattat för 
att ge en överblick. 

 
Studie 1         
Hur tolkar 
pedagogerna 
instruktioner och 
hur ser de på 
elevernas arbete 
med instruktioner? 
 
Intervjuer med         
pedagoger.                 
 
 
 
 

 
Studie 2 
Vilken modell 
anser pedagogerna 
vara den bästa för 
att lära eleverna 
tolka och följa 
instruktioner? 
 
Gruppträffar för att 
skapa en modell. 
 
 
 
 

 
Studie 3  
Hur påverkas 

modellen av 

pedagogernas sätt 

att undervisa om 

den? 

 
Observationer och 
analys av 
elevlösningar. 
 
 
 

 
Studie 4 
Hur ändras 
elevernas sätt att 
tolka instruktioner 
efter arbetet med 
modellen? 
 
          
Intervjuer med 
elever. 

Figur 1      Delstudiernas ordning och innehåll 

 

I studien undersöktes hur tre pedagoger, som undervisade i svenskämnet på 
gymnasienivå, tolkar instruktioner till en på förhand vald skriftlig arbetsuppgift i 
gymnasiekursen Svenska 1. För att undersöka detta genomfördes semistrukturerade 
kvalitativa forskningsintervjuer med varje enskild pedagog (Studie 1) och vi agerade 
sedan samtalsledare i gruppträffar med pedagogerna, där syftet var att skapa en modell 
tillsammans. Genom att undersöka hur pedagogerna själva tolkar uppgiftens 
instruktioner, sökte vi en bakomliggande kunskap kring tolkning och förståelse av 
instruktioner. Pedagogernas tolkning och gemensamma diskussion mynnade ut i en 
modell för att undervisa om läsförståelse av genren instruktioner (Studie 2). Redan 
innan en modell existerade, lät pedagogerna sina elever tolka instruktioner, liknande de 
som finns på det nationella provet i svenska, genom att låta eleverna förklara hur de 
skulle arbeta med det test som tillhandahölls. När modellen var framarbetad fick 
pedagogernas elever återigen tolka instruktioner på en uppgift som liknade den första, 
men som skiljde sig något. Under denna lektion observerade vi hur pedagogen 
förmedlar modellen till eleverna (Studie 3) och hur eleverna verkade mottaga 
informationen. I Studie 3 jämförs även elevlösningar för att se vad skillnaden blev före 
och efter modellen. Slutligen intervjuades en elev ur varje pedagoggrupp för att ge ett 
elevperspektiv på interventionen (Studie 4).  

4.1 Studiens kvalitet och trovärdighet 
Validitet och reliabilitet är viktiga begrepp i kvantitativ forskning, men i kvalitativ 
forskning brukas begreppet trovärdighet användas i större utsträckning (Bryman, 2011). 
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Utöver trovärdighet skriver författaren även om överförbarhet, pålitlighet och möjlighet 

att styrka och bekräfta. Det huvudsakliga syftet är att våra metoder ska, utifrån vår 
beskrivning, vara möjlig att återskapa och ge liknande resultat. Vi strävar därför efter att 
återberätta med största noggrannhet utan att röja deltagarnas identitet. Vi använder oss 
även av respondentvalidering, vilket innebär att de som deltagit får styrka att det som 
dokumenterats stämmer med deras version av intervju och samtal. 

I vår roll som handledare i denna studie var det viktigt att beakta att vi båda har 
bakgrunder som pedagoger och svensklärare och därför hade med oss erfarenheter och 
uppfattningar kring hur instruktioner bör ges och formuleras. I arbetet med den 
didaktiska modellen kunde det både vara en fördel när vi skulle handleda pedagogerna, 
eftersom vi förkovrat oss i forskning kring instruktioner och läs- och skrivundervisning 
samt har mycket erfarenhet av arbete med elever i språklig sårbarhet, men det kunde 
även vara en nackdel. Nackdelen kunde vara att vi blev för styrande i processen kring 
skapandet av modellen, vilket kunde påverka utfallet. Empati, lyhördhet och öppenhet 
för pedagogernas erfarenheter och idéer var en viktig utgångspunkt i vår undersökande 
roll. Vi strävar efter hög vetenskaplig kvalitet på den kunskap som vi tillägnar oss och 
publicerar i studien. Det vi publicerar ska i så hög grad som möjligt vara korrekt i 
förhållande till resultaten och validerat av deltagarna (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Eftersom studien är kvalitativ med ett litet antal deltagare, gör inte studien anspråk på 
någon statistisk generaliserbarhet. Istället är målet att, genom semistrukturella 
intervjuer, få bred och noggrann beskrivning av hur instruktioner upplevs, tolkas, 
skapas och används av pedagoger och elever. 

4.2 Kvalitativ analys 
I studien används en kvalitativ analys när det gäller den data som ska analyseras i 
resultatdelen. Datan kommer att innefatta transkriberingar från de intervjuer som utförts, 
tolkningar av klassrumsobservationerna, det inspelade materialet från intervjuer och 
gruppsamtal och den analys som kommer ske av elevernas test där vi kommer analysera 
resultaten på testen före och efter interventionen. En kvalitativ analys kan göras på olika 
sätt.  

Vi utgår från Kvales fem metoder för kvalitativ analys; koncentrering, kategorisering, 

berättelse, tolkning och ad hoc (Kvale (1997) refererad i Fejes & Thornberg (red.) 
2015:37). När det gäller koncentrering kommer våra intervjuer att transkriberas utifrån 
relevans för studien. Vi kommer att använda meningskoncentrering, vilket innebär att vi 
”översätter” informationen till jämförbara svar utifrån våra teman i intervjuguiden. 
Kvale och Brinkmann förklarar meningskoncentrering som att man kan ”...vidga den 
ursprungliga texten genom att lägga till hermeneutiska skikt som gör det möjligt för 
forskaren att förstå meningen” (Kvale & Brinkman, 2014, s. 245). 
Meningskoncentreringen blir en kortfattad och innehållsrik koncentrering av 
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respondenternas svar, i syfte att belysa det centrala i deras uttalanden. På detta sätt 
transkriberas enbart delar av intervjuer med tanke på vad som kan framkomma i 
samtalet och vad som är relevant för undersökningen.  

Efter materialet transkriberats, eller sammanställts i observationsscheman, kommer data 
att kategoriseras. Kategoriseringen blir ett sätt att lyfta fram likheter och skillnader i 
våra insamlade data och på så vis få en tydligare struktur i det insamlade materialet.   I 
metodens berättelse organiseras materialet tidsenligt och vi försöker skapa ett 
sammanhang. Därefter struktureras den analys som görs av intervjuerna (Kvale & 
Brinkmann, 2017). De olika berättelser pedagogerna delgav under intervjun sorteras, 
analyseras och tolkas. Efter att allt material tolkats, väljer vi ut de delar som har 
koppling till studiens syfte. Sådant som kan påverka vår data, som exempelvis 
samspelet mellan oss och pedagogerna, vägs in gällande skapandet och handledningen 
av den didaktiska modellen. Samma avvägning görs i klassrummen då observationerna 
genomförs. Slutligen sker ad hoc då vår data formas i ett begripligt sammanhang. 

4.3 Forskningsetiska aspekter 
Vi är medvetna om att: ”Forskningsintervjun är en produktionsplats för kunskap. 
Intervjukunskap konstrueras socialt i interaktionen mellan intervjuare och 
intervjuperson” (Kvale & Brinkmann, 2017, s. 77). Detta betyder att vi som intervjuare 
kan ha påverkat de svar vi fick. Det blev därför av extra vikt att vi båda jämförde våra 
intervjusituationer och på förhand hade kommit överens om intervjuernas plats, tid och 
vikten av att följa intervjuguiden som tagits fram för detta ändamål. 

Pedagogerna och de tre elever som intervjuades informerades inledningsvis om studiens 
syfte, upplägg och risker som kan finnas i ett deltagande genom ett informations- och 
samtyckesbrev (Bilaga 1) som de förmedlade till sina elevgrupper. De informerades om 
informerat samtycke och att studien genomförs med konfidentialitet. Inga privata data, 
som skulle kunna identifiera pedagogerna, kommer att finnas med i det slutgiltiga 
examensarbetet (Kvale & Brinkmann, 2014). Genom att samla in dessa godkännanden 
fick vi och pedagogerna en god översikt om vilka elever som deltog i studien. 
Informations- och samtyckesbrevet anses uppfylla både informationskravet och 
samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 2002).  

För att ytterligare stärka anonymiteten hos pedagogerna i studien kommer de att 
benämnas som pedagogerna då de benämns som grupp. För att skilja de tre pedagogerna 
åt, kommer de kallas Pedagog 1, Pedagog 2 och Pedagog 3 i studien. Av samma skäl 
kommer eleverna kallas Elev 1, Elev 2 och Elev 3. För att minska risken att information 
som kan röja deltagarnas identitet ska finnas med i studien, har de fått godkänna dessa 
delar före användning. (Kvale & Brinkmann, 2014). Det är vi, våra kurskamrater, 
handledare och examinator som kommer att ta del av materialet i vår studie 
(Vetenskapsrådet, 2002). Allt digitalt och skriftligt material kommer att ansvaras för 
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och förvaras av Umeå universitet. Genom ovanstående uppfylls nyttjandekravet 
(Vetenskapsrådet, 2002). 

Vid utskriften av intervjuerna med både pedagoger och elever har informanternas 
konfidentialitet värnats om genom att inspelat material kommer raderas när studien är 
färdigställd. Identiteten hos deltagarna kommer att maskeras genom fingerade namn 
genomgående i studien. Deltagarna har fått läsa igenom de citat vi valt ut efter 
transkribering. Den transkriberade texten gjordes om till en meningskoncentrering, 
vilket minskar antalet utmärkande uttryck, innan deltagarna godkänner sina respektive 
delar (Kvale & Brinkmann, 2014). Repetitiva eller utmärkande citat, som kan finnas i 
det transkriberade materialet, kommer inte att publiceras i studien av hänsyn till våra 
deltagare. Därmed uppfylls konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2002). 
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5 Studie 1 ― Pedagogernas tolkning av instruktioner 
Studie 1 behandlar de enskilda intervjuer som vi utförde med de tre pedagogerna i 
studien och innehåller metoddel, resultatdel samt diskussionsdel kopplat till dessa 
intervjuer. Denna delstudie avser besvara forskningsfrågan: Hur tolkar pedagogerna 

själva de instruktioner som eleverna får? 

5.1 Deltagare 
I studien deltog tre pedagoger, samtliga kvinnor, som arbetar på en kommunal 
gymnasieskola. Alla tre undervisar i svenskämnet och i olika undervisningsgrupper. De 
har arbetat som pedagoger olika lång tid, men ingen är nyutexaminerad. De ingår inte 
naturligt i arbetslag eller andra samverkansgrupper, vilket gör att 
gruppsammansättningen är ny och oprövad.  

Att samtliga deltagare är kvinnor är inte avsiktligt, men det ger indikationer på 
könsfördelningen bland svensklärare på den skola vi vände oss till. Vi skickade en 
förfrågan om deltagande via mail till samtliga svensklärare på denna skola och de tre 
som svarade fick delta. Detta är ett bekvämlighetsurval eftersom vi medvetet vände oss 
enbart till svensklärare och att deltagarna är de som svarat på vårt mail (Bryman, 2011). 

Valet att begränsa studien till pedagoger på en skola beror på hur svårt det är att 
motivera deltagarna att transportera sig från en arbetsplats till en annan för att ställa upp 
utan kompensation. Istället valde vi att utföra intervjuer, gruppsamtal och observationer 
på den aktuella skolan.  

5.2 Intervjuguiden 
Inför intervjuerna skapades en intervjuguide och för att utvärdera dess användbarhet och 
tydlighet genomfördes en ”pilotintervju” med en pedagog vars svar inte är en del av 
studien. Detta gjordes för att avgöra ifall intervjuguiden täckte de forskningsfrågor vi 
utgått från. Efter denna första intervju tillkom en fråga om vad pedagogerna anser vara 
viktigast när de själva skapar instruktioner. 

Utformningen av frågorna i intervjuguiden är huvudfrågor samt förslag på följdfrågor. 
Frågorna är av öppen karaktär och indelas efter teman kopplat till våra frågeställningar 
och syftet med undersökningen. De teman som användes i guiden var: erfarenheter av 

undervisning, läsförståelse, instruktioner i allmänhet, elever i språklig sårbarhet, 
nationella provet och tolkning av instruktionen. Intervjuguiden återfinns som Bilaga 2. 

5.3 Genomförande 
Under intervjuerna uppmuntrade vi pedagogerna att utförligt beskriva sina tolkningar av 
instruktionerna. Vi strävade efter att vara lyhörda för de svar som pedagogerna gav på 
huvudfrågor för varje tema för att sedan kunna följa upp med följdfrågor som gav mer 
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information. Vi använde i huvudsak öppna frågor i våra intervjuer, som gav svar längre 
än ja eller nej. Dessa intervjuer genomfördes under hösten 2018.  

Intervjuerna spelades in och transkriberades, vilket pedagogerna informerades om 
initialt. Platsen för intervjuerna blev pedagogernas arbetsplats, där vi kunde hitta 
konferensrum för att slippa störningsmoment under inspelningen. Inför detta 
formulerades frågor i en intervjuguide.  För att skapa förtroendefulla situationer valde vi 
att dela upp intervjuerna mellan oss, så att första träffen blev mellan två individer. Med 
anledning av denna uppdelning, var det också viktigt att vi följde intervjuguiden, vilket 
gjorde att vi kom åt samma innehåll även om vi inte deltog i samma intervjuer.  Vi 
transkriberade intervjuerna enskilt, men träffades sedan för att lyssna på varandras 
inspelningar och jämföra hur vi kategoriserat efter meningskoncentrering av innehållet. 
Intervjuerna var mellan 12 och 22 minuter långa.  

5.4 Resultat av intervjuer med pedagogerna 
Av intervjuerna gjordes meningskoncentrering för att få svar som lättare kunde jämföras 
sinsemellan. Denna meningskoncentrering återfinns som Bilaga 3. 

5.4.1 Pedagogernas erfarenhet 

”Hela spektrat” (Pedagog 3) 

Pedagogerna har olika lång erfarenhet av undervisning. Pedagog 1 har arbetat som 
lärare i cirka fem år och pedagog 2 och 3 har undervisat i cirka 20 år vardera. Samtliga 
pedagoger har erfarenheter av undervisning i undervisningsgrupper i varierande 
storlekar samt på både yrkesförberedande samt studieförberedande program, hela 
spektrat.  I nuläget har pedagog 2 och 3 grupper på cirka 25-32 elever med en 
könsfördelning på ungefär lika många flickor och pojkar och pedagog 1 har erfarenhet 
av grupper på 3-32 elever, där en majoritet av flickor varit mest förekommande.  

5.4.2 Pedagogernas arbete med läsförståelse 

”...aldrig bara ge muntliga instruktioner” (Pedagog 1) 

När det gäller arbetet med läsförståelse, och pedagogernas erfarenheter av detta, samt 
arbetssätt i undervisningen skiljer sig pedagogerna åt i vissa avseenden. Pedagog 1 
lägger fokus på en tydlig arbetsgång i punktform och tycker att det är viktigt att aldrig 
bara ge muntliga instruktioner utan att ge eleverna både muntliga och skriftliga 
instruktioner.  

”...vara lite taktisk och för att värma upp” (Pedagog 2) 

Pedagog 2 tar NP som exempel och berättar att det finns många bra instruktioner till 
dem. Hon tycker att det är viktigt att eleverna får gott om tid till att läsa och arbeta med 
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texterna och brukar börja med att läsa de kortare texterna i texthäftet på NP för att vara 
taktisk och sedan öka svårighetsgraden successivt för eleverna. Om man börjar med de 
längre texterna finns en risk att eleverna tappar sugen, menar hon. 

”...att prata jättemycket om det lästa” (Pedagog 3) 

Pedagog 3 arbetar alltid med reciprok läsundervisning (diskussionsledd undervisning 
där läraren synliggör omedvetna processer), oavsett uppgift. Pedagogen brukar också 
använda THIEVES-modellen samt varianter av den. Namnet på modellen är en 
akronym där varje bokstav ger ett sätt att angripa texten på, till exempel T för att titta på 
Title (titel), H för Headings (rubriker) etcetera. Eleverna hos pedagogen får även 
följetongsläsa tillsammans i olika grupper, både i läsgrupper där de läser samma text 
samt i diskussionsgrupper där de alla läst olika texter. Här utvecklas ett kollegialt 
lärande. Det är viktigt att låta eleverna prata väldigt mycket om det lästa för att öka 
förståelsen, menar pedagog 3. 

5.4.3 Pedagogernas tankar kring uppgifter och instruktioner 

”Inte nivåanpassning. Det har jag aldrig gjort” (Pedagog 1) 

Pedagogerna är överens om att tydlighet och inte alltför långa instruktioner är till gagn 
för eleverna. Pedagog 1 menar att det är viktigt att tänka på övningens syfte och att i 
vissa fall anpassa både instruktion och uppgift efter elevgrupp, men att inte sänka 
svårighetsgraden eller ta bort möjligheten till högre betyg.  

”Tydlighet och inte så lång instruktion” (Pedagog 2) 

Pedagog 2 anser det viktigt med tydliga instruktioner, gärna i punktform, som sedan 
också gås igenom muntligt så att hon märker om alla elever förstått uppgiften. Hon 
menar i likhet med pedagog 1 att gruppen också avgör vid skapandet av egna 
instruktioner.  

”Jag är ju väldigt förtjust i att, som i Svenska 1, försöka jobba efter nationella provet-

instruktionen” (Pedagog 3) 

Pedagog 3 använder gärna sig av NP-instruktionen då hon anser den vara en bra och 
tydlig instruktion. Hon brukar använda tavlan för att visuellt och muntligt förklara vad 
de fetmarkerade orden i instruktionen betyder samt hur den text de ska skriva bör förstås 
och disponeras. Pedagogen ritar upp olika block med exempelvis inledning och 
avslutning samt delarna mellan (brödtexten) och poängterar att inledningen bör spegla 
avslutningen samt att den fråga som ställs i inledningen ska få sitt svar i avslutningen. 
Den modellen använder pedagog 3 oavsett undervisningsgrupp. 
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5.4.4 Pedagogerna och elever som inte förstår 

”Jag artikulerar inte mer, men jag kanske lägger till något som är tydligare”  
(Pedagog 1) 

Pedagogerna i studien har lite olika sätt att märka om elever förstår eller inte förstår en 
uppgift. Samtliga pedagoger märker snabbt om elever verkar ha svårt att veta vad de ska 
göra i en uppgift och ger hjälp därefter. Pedagog 1 förklarar då uppgiften igen för eleven 
på ett igenkännande vis, inte samma som förut.  

”Man får gå till en och en för alla förstår olika…” (Pedagog 2) 

Pedagog 2 går runt till var och en av sina elever och ser till att de förstått uppgiften. Har 
de inte gjort det får de hjälp på individnivå. Hon säger också att alla förstår en uppgift 
olika så det är väldigt viktigt att verkligen kolla av att alla förstått vad de ska göra eller 
hur de ska läsa en instruktion.  

”...att tvinga dem att göra en uppgiftsanalys innan de sätter igång och börjar skriva” 
(Pedagog 3) 

Pedagog 3 låter alltid sina elever göra en uppgiftsanalys i form av en mall enskilt innan 
de börjar skriva en uppgift. Pedagogen beskriver att eleverna får rita rutor på ett A4 
papper. En ruta ritas för inledning, två eller tre rutor för brödtextens olika delar och en 
ruta för avslutning. Först görs detta tillsammans på gruppnivå i grupper om tre 
(kollegialt samarbete) och sedan individuellt när pedagogen ser att de behärskar det. 
Pedagogen handleder under arbetets gång och eleverna får inte starta uppgiften förrän 
pedagogen ser att eleven förstått instruktionen. 

5.4.5 Pedagogernas syn på de nationella provens svårighetsgrad 

”Fattar man inte vad man läser då kan man inte skriva en sammanfattning på det och 

då rasar skrivuppgiften” (Pedagog 1) 

När det gäller svårigheter för elever under nationella proven i svenska på gymnasiet är 
pedagogerna ense om att det finns delar som många elever tycker är svårt. Pedagog 1 
har erfarenhet av många elever i språklig sårbarhet och har märkt att läsningen påverkas 
först för dessa elever.  

”Vissa år har ämnena inte varit bra ens en gång...tråkigt eller liksom de landar inte hos 

eleverna, och landar inte ämnet då går det inte att läsa” (Pedagog 2) 

Pedagog 2 anser att det svåraste för eleverna ofta är texterna och texttyperna i 
läsförståelsehäftet. Svårigheterna märks i både läsförståelsedelen i nationella provet för 
Svenska 1 och även en del av skrivdelen, då eleverna förväntas koppla sin text till texter 
i texthäftet. Hon berättar att ämnena under de senaste åren inte har fallit eleverna i 
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smaken och att de istället har funnit ämnena tråkiga. Detta gör det svårare för eleverna 
att läsa och ta till sig texterna. 

”...beskriv är nog det som är svårast för dem att liksom knäcka” (Pedagog 3) 

Pedagog 3 berättar att hon uppfattar att ordet ”Beskriv” i instruktionen till nationella 
provet i Svenska 1 är svårast. Hon menar på att eleverna vanligtvis kan ta ställning till 
en fråga och att de ofta kan ta ut relevanta fakta från de texter i texthäftet till provet som 
de ska koppla sin text till men att beskriva något blir svårare.  

5.4.6 Pedagogerna tolkar en instruktion 

När pedagogerna visas en skrivuppgift till nationella provet i Sv1 från 2012 (Bilaga 4) 
får de berätta hur de tolkar instruktionen. Samtliga pedagoger dekonstruerar uppgiften 
först för att tydliggöra den. De börjar med att presentera syftet och ämnet för att sedan 
gå vidare med de olika delarna som ska skrivas. Alla tar fasta på orden i fetstil som 
alltid presenteras i sista stycket i alla nationella prov av detta slag.  

”[Instruktionerna] kan lura eleven ibland” (Pedagog 1) 

Pedagog 1 börjar med att förklara uppgiftens syfte och att leta efter orden i fetstil. Sedan 
vill hon synliggöra texttypen för att förenkla för eleverna att lösa uppgiften. Innan hon 
skulle presentera en sådan här uppgift skulle hon ha övat eleverna i att disponera text 
och att tyda denna typ av instruktion. I det fall där elever fastnar beror det oftast på 
förståelsen av uppgiften som brister.  Pedagog 1 tycker att NP-uppgifter ibland kan lura 
eleven när eleverna läser övergripande och inte noga. 

”Ni har alla givna parametrar här [i instruktionen]” (Pedagog 2) 

Pedagog 2 berättar att när hon presenterar en liknande uppgift för sina elever så börjar 
hon att visa på rubriken och trycka på att de ska använda den. Sedan berättar hon att de 
ska referera från texthäftet och att allt viktigt finns i instruktionen. Pedagogen går 
igenom uppgiften noga och berättar att de ska hålla sig till antalet ord som man bör 
skriva, hon berättar vilken texttyp de ska skriva samt vikten av att följa orden i fetstil i 
instruktionen.  

”Jag börjar ju med att dekonstruera delarna i själva instruktionen” (Pedagog 3) 

Pedagog 3 berättar att hon börjar med att dekonstruera delarna snabbt om hon själv ska 
lösa en liknande uppgift. Skillnaden mellan henne och eleverna är att hon löser 
uppgiften snabbare och inte behöver en modell eller liknande för att lösa uppgiften. Men 
modellen hon använder är i princip samma som den hon lär ut till sina elever. När hon 
undervisar om detta tar hon upp vilket ämne de ska skriva om, vilken situation de ska 
låtsas vara i, texttypen de ska skriva samt vilken text de behöver referera från. Sedan 
ritar hon upp sin modell med lådor. En låda för inledning, ett par tre stycken för 
brödtexten och en för avslutningen. 
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5.5 Diskussion 
Det framgår tydligt att pedagogerna, trots sina olika erfarenheter, är ganska ense om vad 
som är viktigt att tänka på vid till exempel skapandet av uppgifter. Tydlighet och ett 
syfte lyfts fram som viktiga förutsättningar. När det gäller arbetssätt med läsförståelse, 
skiljer pedagogernas sig åt en aning, men gemensamt för deras arbetsmetoder är 
tydlighet, att dela uppgiften i mindre delar och att ge tid till att utföra uppgiften. Att 
pedagogernas arbetssätt skiljer sig åt kan bero på att gymnasieelever förväntas ha 
utvecklat större delen av sina läsförståelsestrategier i grundskolan, och att mindre tid 
därför läggs på det i gymnasieskolan. Att pedagogerna ändå arbetar med det är ett 
tecken på att de upptäckt att elevernas förkunskaper är otillräckliga. 

Pedagogerna har olika sätt att lägga märke till elever som inte kommit igång med 
arbetet. Pedagog 1 ser att eleven är overksam och går då dit och förklarar mer och 
tydligare. Hon menar också att vissa elever verkar arbeta, men bara för att undvika 
uppgiften. Pedagog 2 tycker att eleverna är bra på att signalera om de inte förstår och 
går även runt för att se att alla vet vad de ska göra. Pedagog 3 lägger stor vikt vid 
gemensam förberedelse: först i grupper om tre, sedan individuellt när pedagogen avgör 
att eleven förstått uppgiften. Gemensamt för pedagogerna är att de tycker att den metod 
de använder fungerar, även om den skiljer mellan dem. Deras skilda svar och metoder 
kan även bero på vilka undervisningsgrupper de är vana vid.  

Angående läsförståelsen och vad som är svårast på det nationella provet är pedagogerna 
inte helt överens. Pedagog 1 anser att läsförståelsen är svårast och då faller allt annat. 
Pedagog 2 menar istället att läsförståelsen finns hos eleverna men att texterna vissa år är 
tråkiga och inte engagerar dem. Pedagog 3 går in på detaljnivå och menar att ”beskriv-
delen” i skrivuppgiften på NP är en svårighet för eleverna. Vad pedagogerna upplever 
som svårigheter för eleverna kan vara avhängigt den undervisningsgrupp de har i åtanke 
och de grupper pedagogerna är vana att undervisa. För en grupp kanske läsförståelsen är 
det svåraste, medan nästa grupp fastnar i hur tråkiga texterna är. Den sista gruppen har 
både läsförståelse och förmåga att ta sig igenom de ”tråkiga” texterna, men fastnar 
istället i skrivförmågan. 

Den stora frågan, hur pedagogerna själva tolkar att en NP-uppgift bör läsas, ger tre olika 
svar. Pedagog 1 vill omstrukturera instruktionen och börja med syftesformulering. Hon 
tror också att eleverna väljer uppgift utifrån ämnet, inte texttypen som bör användas. 
Hon arbetar med att få sina elever uppmärksamma på vilken texttyp som efterfrågas och 
att de väljer den de behärskar bäst, oavsett ämne. Pedagog 2 tycker att instruktionen är 
tydlig och påminner mest om att använda den rubrik som finns angiven, påpeka att de 
ska referera till texthäftet samt trycka på vikten av att följa de fetmarkerade orden i 
instruktionen. Pedagog 3 har skapat frågeställningar vars svar hjälper eleverna förstå 
uppgiften. Hon försöker även visuellt synliggöra dispositionen av texten genom att rita 
upp på tavlan. Av de tre pedagogerna tycks Pedagog 1 och Pedagog 3 ha sett ett behov 
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av att förbereda eleverna inför NP genom att arbeta med liknande uppgifter och 
dekonstruktion av instruktioner. Även skillnaden i förberedelser kan bero på vilken 
undervisningsgrupp pedagogerna oftast arbetar med. 
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6 Studie 2 ― Didaktisk undervisningsmodell 
Studie 2 behandlar metod, resultat och diskussion när det gäller arbetet med att ta fram 
en undervisningsmodell i syfte att underlätta tolkandet av instruktioner för elever. 
Denna delstudie avser besvara forskningsfrågan: Vilken modell anser pedagogerna vara 

den bästa för att lära eleverna tolka och följa instruktioner? 

6.1 Förutsättningar och förberedelser inför gruppsamtalen 
Efter de kvalitativa forskningsintervjuerna genomförts och tolkats träffade vi samma 
pedagoger igen vid tre tillfällen. 40 minuter avsattes för varje gruppträff, men tillfällena 
blev mellan 25 och 50 minuter långa. Vid dessa träffar samtalade och handleddes 
pedagogerna i hur de kunde undervisa om tolkning av instruktioner utifrån en 
gemensamt skapad didaktisk modell. Modellen skapades gemensamt av pedagogerna i 
samverkan med oss och den tillämpades sedan i varje pedagogs undervisningsgrupp. 
Gruppsamtalen spelades in och delar av dem transkriberades. Av gruppsamtalen gjordes 
dock ingen meningskoncentrering eftersom svaren inte kommer jämföras. Istället valdes 
citat ut för att visa hur pedagogerna tänkt under träffarna. Vi informerade även om att vi 
skulle observera lektionstillfället då modellen introduceras, för avgöra hur pedagogen 
implementerar modellen i sin undervisning och för att se hur elevgruppen agerar.  

Under träffarna med pedagogerna blev vi tvungna att göra etiska överväganden. Vi var 
på förhand medvetna om den makt handledarrollen innebär och följde därför tipsen 
”Handledaren behöver upprätthålla en hög grad av respekt för deltagarna” (Cederberg-
Scheike, 2016, s. 90) samtidigt som hen ”behöver ha en professionell relation till de 
handledda” (Cederberg-Scheike, 2016, s. 90). Som handledare hade vi också 
tystnadsplikt att beakta. Det är, oavsett gruppstorlek, av vikt att de som handleder också 
iakttar gruppen och dess interaktion eftersom ansvaret för samtalsklimatet och 
maktfördelningen ligger hos handledarna. Detta var något vi hjälptes åt att upprätthålla 
under träffarnas gång. 

Gruppen av pedagoger träffades i ett tomt konferensrum för att inte bli avbrutna under 
samtalet. Samma konferensrum användes under samtliga träffar. Vi speciallärare satt 
vid bänkar placerade vid Smartboard för att kunna delta i och leda samtalet samt 
använda Smartboard och whiteboard vid behov. Smartboard är en interaktiv whiteboard, 
som både har touchscreen och fungerar som förstorad datorskärm. 

Utifrån Kroksmark & Åberg (2007) om hur gruppsamtalets deltagare formar innehållet 
efter sina individuella och kollektiva erfarenheter, valde vi att arbeta med rundor. 
Rundor (eller talrundor) är ett sätt att fördela talutrymmet och göra handledningen mer 
demokratisk. En runda beskrivs av Jacobs, Schimmel, Masson och Harvill (2016) som 
följande: ”A round is an activity where every member is asked to respond to some 
stimulus posed by the leader. In all groups, rounds are extremely helpful in gathering 
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information and involving members” (Jacobs et al, 2016, s. 198). Detta har varit vår 
utgångspunkt i samtalen. 

Denna deltagande och demokratiska modell kräver ramar för samtalet. För att skapa 
detta ramverk arbetade vi utifrån Cederberg-Scheike (2016). Det betyder att vi var noga 
med att göra handledningens syfte tydligt, men också att tid och plats bestämdes i god 
tid och att frågor om sekretess klargjordes innan samtalet. 

6.2 Sammanfattning av gruppsamtalen 

”Det står ju i instruktionen i vilken ordning man ska presentera saker. Det tycker jag att 

de har förstått i Svenska 2” (Pedagog 3) 

Under den första träffen får pedagogerna bekanta sig med varandra och vi lyfter fram 
vissa saker som tidigare nämnts under de enskilda intervjuerna. De beskriver sina olika 
tolkningar för varandra och hela träffen blir som en repetition av intervjuerna där alla 
delar tankar med varandra. Det tar ungefär 25 minuter att delge varandra informationen 
och i slutet av träffen bokas ny tid för nästa träff, redan samma vecka. 

”När eleverna ska skriva blir de lite fartblinda och missar delar av instruktionen”  
(Pedagog 2) 

På träff två börjar pedagogerna fundera över olika sätt att arbeta med uppgiftsinstruktion 
som genreläsning. Vi guidar lite med hjälp av punktlistan från Skar och Tengberg 
(2015) men styr inte samtalet mer än start och stopp och små stödfrågor. Mot slutet av 
andra träffen börjar gruppen luta mot att använda ”lådmodellen” som pedagog 3 kallar 
det. Hon tycker att den är tydlig, visuell och oftast hjälper den eleverna att förstå. 
Pedagog 1 och 2 tycker att modellen verkar bra, åtminstone som utgångsläge och vid 
mötets slut bestäms ny tid för en avslutande träff och att pedagogerna då ska bygga 
vidare på ”lådmodellen”. Den andra träffen varar i cirka 30 minuter. 

”Det bästa vore ju att ha en uppgift vid sidan om för att modellera” (Pedagog 1) 

Träff tre kräver ingen startsträcka. Det är som att pedagogerna stått redo för att fortsätta 
där de slutade vid träff två. De skapar ett dokument i Google Drive och börjar 
gemensamt bygga ihop en modell med både arbetsgång, punktlista och visuellt stöd för 
disposition. Denna träff blir den längsta med sina 50 minuter men pedagogerna 
färdigställer modellen och kommer muntligen överens om hur de ska presentera 
modellen för sina respektive undervisningsgrupper. 

6.3 Resultat: Lådmodellen 
Modellen som arbetades fram blev ett slags lektionsplanering i form av hur man läser 
och följer en instruktion, hur man ska prioritera och förslag på hur man kan tänka som 
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elev under själva processen. Förslag som att bocka av avklarade delar, färgkoda avsnitt, 
dubbelkolla instruktionen i slutet och så vidare. Arbetssättet som pedagogerna 
kompromissat fram och enats om presenteras som Bilaga 4. 

Modellen kallas hädanefter Lådmodellen (Bilaga 4), där disponeringen av en text liknas 
vid lådor i en byrå. Modellens syfte är att tydliggöra tolkning av en uppgiftsinstruktion 
för elever samt visa dem på ett sätt att organisera innehåll i skrivuppgifter.   

Lådmodellen inleds med en arbetsgång i punktform där eleverna får fundera kring syftet 
med uppgiften samt vad uppgiften handlar om. De får även fundera kring vilken 
situation de ska tänka sig att de befinner sig i, vilken texttyp de ska skriva och vilken 
rubrik de ska använda i sin text. När eleverna gjort det ska de fokusera på de 
fetmarkerade orden i instruktionen de har framför sig och sedan tillämpa Lådmodellen. I 
denna del av arbetsgången kan de fylla i den mall av Lådmodellen som de har fått av 
lärare, eller som de ritat utifrån tavla eller Smartboard. I modellens första låda, som 
representerar inledningen, beskrivs syftet eller frågan de ska besvara i texten. I låda 
nummer två, skrivs det första fetmarkerade ordet och i nästa låda det andra fetmarkerade 
ordet. I låda tre skrivs sålunda det sista fetmarkerade ordet och i sista lådan, 
avslutningen, ska frågan som ställdes i inledningen besvaras. Lådorna är också olika 
stora för att visa ungefärliga proportioner av texten. 

6.4 Diskussion 
Den modell som pedagogerna tillsammans skapar byggde vidare på material som 
Pedagog 3 använt tidigare. Hon hade redan ett sätt att arbeta som de övriga två tyckte lät 
bra. Modellen fick arbetsnamnet ”lådmodellen” och namnet blev kvar till slutet. 
Samarbetet kring modellen speglade vad pedagogerna sagt under intervjuerna, både i 
utformning och omfattning. Pedagog 1 ville ha en tydlig arbetsgång, gärna i punktform. 
Pedagog 3 presenterade modell-skelettet och hade tankar om hur de tillsammans kunde 
vidareutveckla det. Pedagog 2 var egentligen ganska nöjd med nuvarande NP-uppgifter 
och positiv till lådmodellen som den presenterats och medverkade då något mindre än 
de övriga två i skapandet, men hon undrade ”borde vi lägga till detta” ett flertal gånger. 
Ett sådant exempel var att färgmarkera olika fält i lådorna. Hon ansåg att det skulle 
tydliggöra ytterligare och fick medhåll av de övriga.  

Även om grunden kom från en av pedagogerna, ville vi att alla skulle känna att 
modellen var deras gemensamma.  Vi deltog inte aktivt i skapandet av modellen för att 
minska vårt inflytande över processen, utan såg till att talutrymmet fördelades ungefär 
jämlikt. Pedagog 3 var även tydlig med att de övriga fick ändra från grunden om de 
ville, men att modellen (i sin ursprungsform) varit ganska användbar. I skapandet blev 
det tydligt att varje pedagog hade just sin elevgrupp i åtanke, eftersom flera uttalanden 
likt ”för mina elever vore det bra att…” yttrades. Utfallet av modellen hade kunnat sett 
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olika ut i en annan grupp av pedagoger då alla nya gruppsammansättningar påverkar 
utfallet av ett kollegialt samarbete. 

Den modell som skapades kommer att kunna användas vid många olika typer av 
skrivuppgifter i skolan och inte bara som förberedelse till NP. Beroende på vad som 
skrivs in i de olika lådorna och med hjälp av modellering från pedagoger kan modellen 
fungera som en mall till allt från labbrapporter i kemi till inlämningsuppgifter i historia. 
Elever i språklig sårbarhet skulle kunna vara hjälpta av att ha en sådan tydlig inarbetad 
mall för sig själva att följa vid alla typer av skrivuppgifter i skolan. Det skulle vara 
intressant att studera ett resultat av detta i praktiken genom att följa pedagoger i olika 
ämnen, där samma modell används, fast med olika innehåll. 
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7 Studie 3 ― Observation av implementering av modellen 
Studie 3 är den del som handlar om hur implementeringen av Lådmodellen såg ut i 
praktiken. För att undersöka detta genomfördes observationer hos de tre pedagogerna på 
lektioner när de presenterade modellen som skapats gemensamt. Metoddel, resultat samt 
diskussion av dessa observationer presenteras i denna delstudie. Studie 3 avser besvara 
forskningsfrågan: Hur påverkas modellen av pedagogernas sätt att undervisa om den? 

7.1 Deltagare 
I Studie 3 deltog elever som ingick i pedagogernas undervisningsgrupper. Vi har valt att 
observera grupper som läser sitt andra år på gymnasiet, vilket gör att de har erfarenhet 
av gymnasiekursen Svenska 1 från föregående termin. Vi har inte valt elevgrupper 
utifrån gymnasieprogram eller könsfördelning, utan utifrån tillgänglighet genom de 
pedagoger som valt att deltaga. Eleverna var mellan 16 och 18 år gamla. 

Samtliga elever som deltar i studien har använt läromedlet Text & tal (Bexell & 
Granholm, 2012) i kursen Svenska 1. Materialet är en kursbok som följer läroplanen 
(Gy11) och täcker in kursens centrala innehåll förutom det som berörs av skönlitteratur. 
Läroboken innehåller inga lässtrategier men visar exempel på hur olika texttyper bör 
skrivas. 

Läromedlet Svenska 2 (Nilsson & Winqvist, 2016) är materialet som några elever i 
studien använder som läromedel i kursen Svenska 2. Boken innehåller uppgifter och 
moment för hela kursens centrala innehåll. Boken innehåller även kapitlet 
”Verktygslådan” (Nilsson & Winqvist, 2016, s. 432-433) där lässtrategier förklaras. De 
exempel som boken visar är rubrikerna förutspå, fråga, reda ut, sammanfatta, och att 
koppla, där varje begrepp förklaras ytterligare i ett stycke under rubriken. Dessa 
begrepp är snarlika de som används i grundskolan i projektet ”En läsande klass”. Det 
som erbjuds är generella tips för all läsning. 

Andra elever i studien som läser kursen Svenska 2 använder istället läromedlet Svenska 

Impulser 2 (Markstedt & Eriksson, 2010). Materialet fokuserar, mer än ovanstående, på 
litteraturhistoria. Även detta material anses innehålla alla delar av kursens centrala 
innehåll. Läromedlet diskuterar texttyper, men beskriver vad som är utmärkande för 
dem så att eleven förstår hur de olika typerna bör se ut och skrivas. Inga lässtrategier 
presenteras i materialet. 

7.2 Bortfall 
Av 70 potentiella deltagare valde 18 att inte delta i studien genom att tacka nej på 
Informations- och samtyckesbrevet, och 52 deltagande elever kvarstod. Studien fick 
ytterligare bortfall genom sjukfrånvaro vid provtillfällen och genomgångar. De elever 
som fortfarande inkluderades i studien valde först att delta och därefter gjorde de både 
Prov 1 och Prov 2. De elever som inte deltog i samtliga steg blev bortfall eftersom de 
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inte gav oss resultat att jämföra före och efter implementering av modellen. Summan av 
de elever som var kvar att dra slutsatser om blev 44. Det är ett bortfall på ungefär 15%. 

7.3 Test före och efter Lådmodellen implementerats 
Som inledning med de utvalda klasserna i studien gav pedagogerna sina elever en 
uppgift att tolka, utan ingående förklaring. Hälften av eleverna fick Prov 1A och andra 
hälften Prov 1B. Syftet med detta var att se och analysera elevernas förmåga att tolka 
instruktioner innan tillämpningen av Lådmodellen. Inför dessa prov gav vi pedagogerna 
ett informationsbrev med instruktioner. I instruktionerna förklarades vad elever och 
pedagoger behövde som material till provet samt uppskattad tidsåtgång. Instruktionen 
beskrev även vad pedagogerna kunde berätta för eleverna, utan att ta hjälp av modeller 
eller liknande, vad de fick förklara samt hur provet borde genomföras. Informationen till 
pedagogerna återfinns som Bilaga 5. Vi valde att inte observera detta första provtillfälle, 
då vi inte ville påverka utfallet med vår närvaro (Hammar Chiriac & Einarsson, 2013).  

Lådmodellen som arbetades fram av pedagoger, med handledning från speciallärare, 
presenterades i elevgrupperna vid tillfällen då båda speciallärarna kunde närvara och 
observera. Det som observerades var hur pedagogen presenterade metoden och 
arbetssättet kring metoden. Efter metoden introducerats fick eleverna tillämpa den nya 
metoden på en uppgift vi valt ut. Nu gjorde grupperna omvända prov, så att de elever 
som innan gjort Prov 1A, nu gjorde Prov 2B och de som gjort 1B gjorde Prov 2A. Vid 
detta provtillfälle var eleverna redan medvetna om hur provsituationen gick till, vilket 
gjorde att vår närvaro borde ha påverkat i mindre utsträckning.  Samtliga prov återfinns 
som Bilaga 6 och Bilaga 7. 

7.4 Observationsschemat 
Observationsschemat formades utifrån vad som kunde antas ske under lektionerna och 
hade fokus på förståelse av instruktionerna och hur eleverna agerade och reagerade vid 
genomgången och arbetet med uppgiften. I förväg hade observationsschemat testats på 
en klass som inte deltog i studien för att komplettera och förändra schemat i god tid. 
Efter detta test valde vi att inte förändra observationsschemat. Överst i schemat skrivs 
observationstid, observationslängd, observationsgrupp och antal elever. I schemat 
antecknades också hur läraren introducerar, förtydligar, följer upp och avslutar 
instruktionen och på vilket eller vilka sätt. Observatörerna markerade även antal gånger 
något inträffade under de olika förutsättningarna, likväl som antalet gånger eleverna 
frågade högt, genom att räcka upp handen eller bara tycktes inaktiv. I nedre delen av 
schemat finns utrymme att rita upp elevernas placering i klassrummet och markera när 
det sker interaktion mellan dem. Schemat i sin helhet presenteras som Bilaga 8. 



33 

7.5 Förberedelser inför och genomförande av observationer 
Den metod som användes för att observera pedagogerna i sin undervisning av 
Lådmodellen var en observationsstudie. Kategorierna i observationsschemat var 
förutbestämda innan observationen ägde rum, vilket gör att studien har hög grad av 
struktur (Hammar Chiriac & Einarsson, 2013).  

Vi observerade hur pedagogerna tillämpade Lådmodellen i praktiken på plats i de olika 
klassrummen. Vi förde anteckningar och fyllde i observationsschemat direkt i en så 
kallad öppen observation (Hammar Chiriac & Einarsson, 2013). Vi tog rollen 
”observatör som deltagare” eftersom vi är synliga i klassrummet, men vår uppgift var att 
observera utan att deltaga (Hammar Chiriac & Einarsson, 2013). Vid 
observationstillfällena möblerade vi om klassrummet och placerade eleverna utifrån om 
de deltog i studien eller ej, för att lättare kunna avgöra vilka interaktioner vi inte borde 
anteckna och analysera. 

7.6 Observationernas resultat 
Pedagog 1 inleder sin lektion med att påminna om uppgiften eleverna gjort tidigare 
(Prov 1) och återkopplar till likheterna med NP. Hon börjar sedan att visa Lådmodellen 
på Smartboarden. Medan Smartboardens text går att läsa på tavlan, går Pedagog 1 
igenom allt muntligt och ger förtydligande exempel på punktlistan. Hon berättar att 
”lådorna” i modellen motsvarar stycken i texten och att den därför visar hur texten bör 
disponeras. Efter uppstarten delas de nya uppgifterna ut, medan Pedagog 1 förklarar: 
”Titta på Smartboarden. Ni skriver er egen arbetsgång”. Eleverna börjar arbeta och den 
del av klassrummet som ska observeras (13 av 31) är mer samlad och aktiv. Fyra elever 
ställer högt frågor över klassrummet, medan en räcker upp handen för hjälp. Mellan 
elever (där de flesta placerat sig i par) sker den största interaktionen, även om uppgiften 
beskrivits som individuell. Interaktionen tycks i samtliga fall handla om provet de har 
framför sig. Den sida som inte ska observeras på individnivå uppmärksammas ändå på 
grund av högre ljudnivå och mindre fokus än den elevgrupp som har valt att delta. 

Eleverna får förvisso se modellen på Smartboarden, men kan bara överblicka en del i 
taget (antingen punktlistan eller lådorna). Texten på Smartboarden blir också väldigt 
liten för de som sitter längre bak i klassrummet. För att eleverna ska se vad de antecknar 
är takbelysningen på, vilket försämrar förutsättningarna för Smartboardens bildkvalitet. 
Medan läraren går runt och kontrollerar så att eleverna förstår modellen och arbetar med 
den, försätts Smartboarden i viloläge ett flertal gånger. Observationstillfället varar i 
cirka 40 minuter och därefter har eleverna bråttom till lunch, vilket medför att lektionen 
avslutas hastigt med enbart en elev kvar för intervju. 

Pedagog 2 startar sin lektion med en bild på en byrå med fem lådor och visualiserar 
Lådmodellen medan hon muntligt beskriver hur eleverna kan tänka under uppgiften. 
Hon gör fler liknelser mellan byrån och dispositionen på en text, som att lampan på 
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byrån i bilden kan motsvara rubriken på texten. Pedagogen uppmanar eleverna att ”mata 
in bilden i sin bildbank”. Därefter får eleverna ett papper med modellen och 
stödfrågorna och medan pedagogen delar ut stenciler, förklarar hon arbetsgången.  

Eftersom alla närvarande elever i denna grupp deltar, kan vi observera fler elever än hos 
pedagog 1, och deras interaktion. Nästan omgående började eleverna fråga högt om hur 
de ska göra och vad de ska börja med. Pedagogen börjar gå runt i klassrummet och 
förtydligar för var och en som undrar. Samtidigt försöker flera elever hjälpa varandra, 
medan vissa tycks uppgivna. Vid femton tillfällen pratare en elev högt i klassen för att 
fråga, medan två räcker upp handen och inväntar hjälp. Vid de tillfällen då eleverna 
hjälper varandra, sker den största interaktionen mellan de som sitter närmast intill.  

Pedagog 2 har ingen gemensam genomgång av modellen, förutom muntligt medan hon 
delar ut papper. Orolig stämning uppstår bland eleverna i klassrummet medan 
pedagogen fördelar stencilerna. Istället för att visa modellen på tavlan eller 
Smartboarden, får eleverna ut varsin pappersversion som de också får anteckna på. 
Belysningen hos Pedagog 2 är svagt dämpad och stör därför inte Smartboarden med sitt 
ljus. Observationstillfället varar i cirka 35 minuter och avslutas med en elevintervju. 

Pedagog 3 inleder sin lektion med att återkoppla till Prov 1 och berättar att de nu skulle 
göra en liknande uppgift fast med instruktioner denna gång. Hon presenterar 
Lådmodellen, och de instruktioner som pedagogerna förberett tillsammans, på 
Smartboarden medan hon går igenom arbetsgången. Eleverna får även dessa 
instruktioner i pappersform. Belysningen i klassrummet är dämpad för att eleverna 
lättare ska kunna se texten på Smartboarden. Pedagogen visar sedan en uppgift från ett 
gammalt nationellt prov som eleverna får öva på. I par, eller grupp om tre, får eleverna 
sedan muntligt ta ut olika delarna i instruktionen och tillsammans placera dem i rätt 
”låda”. Tiden de har till förfogande är cirka två minuter. När eleverna är färdiga med 
den uppgiften får de använda det som skett i par som en mall till Prov 2.  

När Prov 2 delas ut och Pedagog 3 går igenom instruktionerna igen samt pekar på att 
eleverna kan använda det som de nyss gjort som en mall, skriver hon även upp 
arbetsgången på tavlan. Hon skriver ”Steg 1” och förklarar muntligt att de skulle svara 
på frågorna på första sidan av instruktionen samt att svaren kan skrivas på baksidan av 
det papper de fått. Steg 2 blir sedan att fylla i lådorna. I de papper som pedagogen delat 
ut fanns två mallar. En skillnad mellan mallarna är att den första mallen innehåller de 
ord som pedagogerna på förhand kommit fram till som passande att ha med och den 
andra mallen, som de använder till Prov 2, är tom. I den saknas förklarande ord för att 
eleverna själva förväntas fylla i passande ord. Pedagogen förtydligar också innan 
eleverna sätter igång med Prov 2 att det är en enskild uppgift och den är inte 
betygsgrundande. 
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Samtliga närvarande elever i denna grupp deltar i studien vilket innebär att vi kan 
studera interaktionen hos dem utan att behöva möblera om i klassrummet. När eleverna 
påbörjar Prov 2 är det några enstaka elever som frågar högt om hur de ska göra och vad 
de ska börja någonstans. Någon undrar också om uppgiften är betygsgrundande, vilket 
pedagogen då upprepar att den inte är. Pedagog 3 går runt i klassrummet och förtydligar 
uppgiften för de elever som undrar. Eleverna försöker även att hjälpa varandra och de 
flesta verkar förstå vad de ska göra för att lösa uppgiften. När eleverna interagerar och 
hjälper varandra sker det uteslutande med de som sitter närmast i klassrummet. 
Observationstillfället varar i cirka 40 minuter och avslutas med en elevintervju. 

7.7 Resultat av elevlösningar före och efter Lådmodellen 
Resultatet som framkom efter jämförelse och analys av elevlösningarna för Prov 1 och 
Prov 2 varierar hos de tre pedagogerna i studien. 

Elevlösningarna hos Pedagog 1 visade att fyra elever inte hade förändrat sitt sätt att lösa 
uppgiften, fyra elever visade en förbättring och två uppvisade en försämring efter att 
modellen presenterats inför Prov 2. En av eleverna verkade inte veta hur hen skulle följa 
uppgiften, varken i Prov 1 eller Prov 2. Ingen av eleverna i denna klass använde 
Lådmodellen utan valde att lösa uppgiften genom att i punktform skriva ner i vilken 
ordning de skulle skriva uppgiftens olika delar.  Pedagog 1 valde att visa Lådmodellen 
enbart på Smartboard och delade inte ut en stencil med modellen på till sina elever, 
vilket Pedagog 2 och Pedagog 3 valde att göra.  

I elevlösningarna hos Pedagog 2 uppvisade sju ingen förändring i sättet att lösa 
uppgiften på, sex elever visade på förbättring och fyra elevers resultat tolkar vi som en 
försämring. Eleverna i denna klass fick Lådmodellen i pappersform och valde då att 
fylla i den. Trots att många fler elever, jämfört med Pedagog 1, följde Lådmodellen, 
visar jämförelsen att fler elevlösningar är oförändrade än att en förbättring har skett. 
Skillnaden är högst marginell, med en elevlösning som skiljer resultaten åt, men ändå 
värd att nämna. Pedagog 2 valde att inte gå igenom modellen gemensamt på Smartboard 
och valde också att ta bort exempelorden i mallen som delades ut. 

Pedagog 3 har arbetat med en enklare variant av lådmodellen under en längre period och 
var sålunda mest erfaren när det kommer till att introducera och arbeta med modellen av 
de tre pedagoger som deltog i studien. I denna klass uppvisar en majoritet av eleverna 
en förbättring av sitt resultat efter att Lådmodellen presenterats. Två elever visade inte 
på någon förändring och en elev visade försämrade resultat.  För flera av dessa elever 
blev modellen troligtvis en påminnelse av hur de arbetat tidigare och de kunde då nyttja 
sin tidigare erfarenhet på ett bättre sätt än de övriga elevgrupperna. 

De elever som kan ingå i gruppen ”elever i språklig sårbarhet” uppvisade olika sätt att 
närma sig uppgiften. Några bad om hjälp ganska omgående, antingen från pedagogen 
eller bänkkamraten. Andra bad inte om hjälp men satt overksamma en längre stund 
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innan pedagogen uppmärksammade det. Ytterligare några fokuserade extra mycket på 
uppgifter framför sig och löste uppgiften efter bästa förmåga. En elev uppvisade inga 
tecken på att ha förstått varken den första eller andra uppgiften, men bad inte om hjälp 
och tycktes aktiv under lektionen. 

7.8 Diskussion 
I arbetet med undervisningsmodellen utvecklade pedagogerna en gemensam 
lektionsplan för hur modellen skulle presenteras för eleverna under ett lektionstillfälle. 
De skrev ihop Lådmodellen tillsammans och de gick muntligt igenom hur de tänkte 
använda och presentera den i sin undervisning. Sättet som modellen presenterades på 
varierade dock från en pedagog till en annan. Pedagog 1 visade enbart instruktionerna 
och arbetsgång samt Lådmodellen på Smartboard. Hon gick igenom modellen muntligt 
och förklarade samt skrev arbetsgången på tavlan. Pedagog 2 visade också 
undervisningsmodellen på Smartboard samtidigt som hon förklarade arbetsgång samt 
Lådmodellen. En skillnad var att hon också visualiserade Lådmodellen genom att likna 
den vid en byrå. Hon visade en bild på byrån och gav på så vis ytterligare en bild av den 
modell som eleverna förväntades använda. Hon gick däremot inte igenom modellen 
tillsammans med eleverna. Pedagog 3 visade Lådmodellen på Smartboard och skrev 
instruktioner i form av arbetsgång på tavlan på liknande sätt som Pedagog 1 och 
Pedagog 2 men här fanns också en skillnad. Pedagog 3 lät eleverna i par eller i mindre 
grupper arbeta med en liknande uppgift och sätta in information i en modell. Syftet med 
det var att eleverna tillsammans skulle skapa en mall att använda sig av när Prov 2 
presenterades.  

Ytterligare en skillnad mellan arbetssättet hos de tre pedagogerna var att Pedagog 1 inte 
gav eleverna instruktionerna i stencilform vilket Pedagog 2 och Pedagog 3 gjorde. Det 
kan ha bidragit till att ingen av eleverna hos Pedagog 1 använde Lådmodellen, utan 
istället valde att skriva sin arbetsgång och lösning av uppgiften i punktform, som de var 
mer vana vid att göra. Eleverna hos Pedagog 2 och Pedagog 3 använde sig av 
Lådmodellen i olika stor utsträckning och fyllde på information i det material de fått. 
Pedagogerna hade vid detta lektionstillfälle sålunda valt lite olika sätt att presentera och 
arbeta med modellen vilket kan ha haft inverkan på utfallet av resultatet. Om 
pedagogerna istället gjort skriftliga minnesanteckningar på hur modellen skulle 
presenteras i respektive elevgrupp, kunde utfallet blivit annorlunda och dessutom ännu 
mer jämförbart. 

Efter analysen av elevlösningarna på de två proven framgick det att det fanns viss 
skillnad mellan pedagogernas grupper men inte mellan vilket prov de skrivit vid andra 
tillfället, det vill säga Prov 2A eller Prov 2B. Skillnaden mellan resultatet hos de tre 
pedagogerna var att eleverna hos pedagog 3 tydligt visade den största förbättringen av 
sina elevlösningar efter Prov 2 i jämförelse med eleverna hos Pedagog 1 och Pedagog 2. 
Resultatet hos Pedagog 3, när det gäller de elever som förbättrat sina elevlösningar, kan 
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bero på å ena sidan erfarenheten hos Pedagog 3 att undervisa om och arbeta med 
Lådmodellen och å andra sidan att denna modell inte var helt ny för de flesta i 
elevgruppen.  

Gällande elever i språklig sårbarhet och deras elevlösningar, märks att dessa har svårare 
att genomföra uppgiften så som uppgiften är tänkt att genomföras. Dessa elever verkar 
också ha svårare att använda den nya modellen efter så kort implementeringstid, i större 
utsträckning än övriga elever. Utifrån denna aspekt skulle man kunna tänka att mer tid 
att implementera modellen, både för pedagoger och elever, skulle kunna göra 
tolkningen av uppgifter enklare för eleverna.  Med mer tid för implementering samt 
ökad träning i att använda modellen, skulle eleverna antagligen välja modellen framför 
en metod de arbetat med tidigare. I nuläget väljer eleverna något som de känner 
fungerar och är bekväma med, hellre än att arbeta med något mer nytt och oprövat, även 
om det skulle kunna underlätta på sikt. 
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8 Studie 4 ― Elevintervjuer 
Studie 4 behandlar metod, resultat samt diskussion av de elevintervjuer som vi utförde 
efter observationerna av implementeringen av Lådmodellen. Denna delstudie avser 
besvara forskningsfrågan: Hur tolkar eleverna liknande instruktioner efter arbetet med 

modellen? 

8.1 Deltagare 
Efter att samtliga elever gjort båda proven, valdes en elev från varje undervisningsgrupp 
ut för att vidare beskriva huruvida deras förmåga att tolka instruktioner utvecklats av 
metoden och i så fall på vilket vis. Dessa elever valdes slumpvis utifrån den grupp som 
godkänt att deltaga i en intervju och baserades inte på några resultat eftersom de vid 
tillfället ännu inte analyserats. Intervjuer ägde rum direkt efter lektionen med 
lådmodellen, så att arbetssättet fanns i färskt minne hos eleverna. 

Intervjuerna av elever genomfördes på samma premisser som intervjuerna med 
pedagoger. De som intervjuades fick information om informerat samtycke och 
konfidentialitet angående användandet av deras svar. De fick veta att de kunde avbryta 
när som helst under intervjun och vilka som skulle komma att ta del av informationen. 
Till denna intervju valde vi att formulera ännu en intervjuguide (Bilaga 9), med ett fåtal 
frågor vi kommit överens om. Vi valde också att genomföra dessa intervjuer enskilt, 
eftersom det kan upplevas obehagligt för en elev att intervjuas av två vuxna samtidigt.  

8.2 Resultat av intervjuer med elever 
Nedanstående text är citat från elevintervjuerna och sammanfattningar av intervjuerna. 
Av intervjuerna gjordes även meningskoncentrering för att lättare kunna jämföra 
deltagarnas svar. Meningskoncentreringen återfinns som Bilaga 10. 

8.2.1 Tydliga instruktioner 

”Uppgifter på papper brukar vara mer tydliga än muntliga. På skriftliga kan man också 

titta på igen om man glömt något.” Elev 1 

Elev 1 berättar om hur skriftliga instruktioner oftast blir tydligare och därför lättare att 
tolka än till exempel muntliga instruktioner. Elev 2 tycker att de flesta instruktionerna i 
skolan är tydliga, men föredrar skriftliga framför muntliga. Elev 3 anser att instruktioner 
generellt sätt är ”hyfsat tydliga” i skolan men att de är lite mindre tydliga i NO-ämnena. 

8.2.2 Tolkning av instruktioner 

”Jag behövde sitta länge förra året på nationella för att förstå vad jag skulle göra på 

uppgiften” Elev 2 



39 

Elev 1 upplever att det är svårt att tolka uppgifter på egen hand utan förklaringar men 
kan inte minnas att hen haft sådana uppgifter nyligen. Elev 2 berättar om hur svårt det 
var att förstå NP under vårterminen och att det hade tagit lång tid för eleven att förstå 
vad som förväntades i uppgiften. Elev 3 tycker inte att det var så svårt att tolka de 
instruktioner de fick. 

8.2.3 Prov 1 

”Prov 1 var nästan lättare, för då fanns inga förväntningar” Elev 2 

Elev 1 anser att Prov 1 hade svårighetsgrad 9 på skalan 1-10 eftersom det är svårt att 
enbart tolka de instruktioner som provet gav. Elev 2 tycker också att det var svårt och 
tog tid, men samtidigt blev det lättare att göra när eleven kommit på en egen bra metod. 
Elev 3 anser att Prov 1 hade en svårighetsgrad på någonstans mellan 2-3 och inte var 
särskilt svårt. 

8.2.4 Prov 2 

”[Prov 2] blev något tydligare” Elev 3 

Elev 1 tycker att det blev lite lättare att genomföra uppgiften efter Lådmodellen. Elev 2 
tycker att det var svårt att lösa med en modell som någon annan gjort och som de inte 
arbetat mycket med. Elev 3 anser att instruktionstolkningen blev lite tydligare och mer 
klar och tyckte att Lådmodellen påminde om en annan modell som eleven stött på i 
engelskundervisningen. 

8.2.5 Skillnaden mellan proven 

”Man kunde svara tydligare för att frågan var tydligare” Elev 1 

Elev 1 menar att den största skillnaden mellan provtillfälle 1 och 2 var att man kunde 
förklara mer efter Lådmodellen introducerats eftersom man förstod mer både gällande 
hur uppgiften borde tolkas och vilka förväntningarna var. Elev 2 menar att modellen 
krånglade till det eftersom eleven själv hade kommit på ett sätt som fungerade. Första 
provet tog längre tid, men blev lättare att utföra än det andra, enligt Elev 2. Elev 3 
tycker att uppgiften där instruktionen var tydligare (Prov 2) också gick bättre att lösa. 

8.3 Diskussion 
Av de tre elever som deltog i intervjuer framkom att Elev 1 och Elev 2 tyckte att det kan 
finnas tillfällen i skolan där instruktioner är svåra att tolka. Särskilt svårt upplevde de att 
uppgifter utan tydliga instruktioner var, vilket var fallet med Prov 1, samt instruktioner 
till de nationella proven. Eleverna var överens om att de inte brukar få instruktioner som 
inte förklaras mer ingående av pedagogerna i skolan. Uppgifter som pedagogerna själva 
utformar upplevdes som tydligare och därför enklare att utföra än det nationella provet i 
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svenska. Elev 1 och Elev 2 tyckte också att skriftliga instruktioner var lite lättare att 
förstå än muntliga instruktioner. Elev 3 upplevde däremot inte att instruktioner i skolan 
var svåra, med undantag från NO-ämnen som ibland kunde ha lite mer otydliga 
uppgifter, enligt eleven. Alla tre elever ansåg att det var mer tydligt vad de skulle göra 
för att följa instruktionen i Prov 2 när de fått en genomgång och instruktioner från 
pedagogerna, än instruktionerna i Prov 1. Både Elev 1 och Elev 2 upplevde Prov 1 som 
svårare än vad Elev 3 gjorde. 

Elevlösningarna utgick från två olika prov, som kastades om mellan första och andra 
tillfället. De elever som gjort Prov 1A fick därför göra Prov 2B. Denna omkastning av 
prov gjordes för att själva frågan, ämnet eller svårighetsgraden inte skulle ha inverkan 
på utfallet. Det fanns ingen märkbar skillnad mellan proven efter implementeringen av 
Lådmodellen, förutom en marginell förbättring på Prov 2, oavsett vilken version 
eleverna gjort.  
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9 Allmän diskussion 
I detta avsnitt presenteras först en övergripande resultatdiskussion, därefter en 
metoddiskussion och slutligen presenterar vi vidare forskningsfrågor. 

9.1 Övergripande diskussion av resultat 
Forskning (Kiuhara, Graham & Hawken, 2009; Whitmire, 2000) pekar på att det är 
viktigt att elever som börjar gymnasiet besitter goda språkliga färdigheter och förståelse 
både av ämnesspecifika ord och begrepp, samt att de har förståelse för och förmåga att 
följa instruktioner eftersom kraven och förväntningarna inom dessa områden ökar. Det 
här kan leda till svårigheter i skolan för elever i språklig sårbarhet, elever med 
hörselnedsättning eller med andra former av funktionsnedsättningar, då de ofta har svårt 
att tolka instruktioner (Larson & McKinley, 1995; Montgomery & Levine, 1995; 
Norris, 1997 i Starling et al., 2012). Specialläraren får en viktig roll i att försöka 
överbrygga de hinder som kan uppstå. En modell som kan tydliggöra uppgifter och 
instruktioner för alla elever, men kanske framförallt för elever i språklig sårbarhet, såg 
vi ett behov av innan denna studie. Vi upplever nu efter att Lådmodellen skapats att den 
på sikt kan leda till att tydliggöra och underlätta tolkning av text samt disposition av text 
för elever på gymnasiet men även på grundskolan. För att Lådmodellen ska komma till 
sin fulla rätt, behöver den nyttjas mer än vid ett kort lektionstillfälle. Den bör, om den 
ska användas, vara återkommande och användbar inom flera ämnen. 

Forskning om läsförståelse pekar på att samspelet mellan läsaren och texten alltid är 
något unikt och på så vis att alla läsare har olika förmågor, förkunskaper och liknande 
som spelar en viktig roll vid läs- och textförståelse (Bråten, 2008). Det här 
uppmärksammade vi på två sätt i vår studie; å ena sidan märktes det då pedagogerna 
tolkar instruktionerna, som eleverna fick, på olika vis; å andra sidan syntes det i de olika 
tolkningar som eleverna gjorde av de instruktioner de fick till Prov 1 och 2. Det 
handlade i de flesta fall om mindre skillnader i tolkningar och elevlösningar men det 
indikerar ändå vikten av förståelse kring att läsare tolkar det lästa olika. En annan viktig 
aspekt gällande detta är att läsare värderar det lästa olika beroende på syftet bakom det 
som ska läsas. Det kan kännas viktigare för en elev att läsa och försöka tolka sådant som 
den behöver läsa och kunna till ett prov än något de läser hemma bara för skojs skull 
(Bråten, 2008). I denna undersökning skulle de göra Prov 1 och 2 i syfte att träna på en 
didaktisk modell, men också för att hjälpa oss med studien. Det syfte som beskrevs för 
eleverna inför studien kan ha påverkat deras motivation och kan sålunda ha påverkat det 
resultat vi fick.  

Enligt Skolverkets riktlinjer bör de nationella proven i dagsläget inte ses som 
examensprov, utan som en del av pedagogernas underlag vid betygssättning. Från och 
med 2019 kommer dessa riktlinjer att förändras och proven kommer att bli mer styrande 
vid betygsättning än idag (Larsson, 2017-11-15). För eleverna kommer resultaten på 
deras nationella prov bli viktigare för deras betyg. Pedagogernas undervisning om 
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instruktioner, och elevers förmågor att läsa, tolka och följa instruktioner, kommer 
troligtvis att bli än mer betydelsefulla inför proven. I detta spelar pedagogernas egna 
tolkningar av dessa instruktioner en viktig roll. För att pedagogerna ska kunna lära ut 
tolkning av en instruktion till sina elever och transferera lärandet, behöver de själva 
kunna tolka och visa för elever hur man kan göra för att förstå och lösa en uppgift 
(Fisher, Hattie & Frey, 2018).  

De pedagoger som deltog i vår studie uppvisar goda kunskaper om hur de ska tolka 
instruktionerna till gamla nationella prov och att de försöker modellera sin tolkning för 
eleverna, men alla tre gör på lite olika sätt. Här kan man fundera på om det kan berika 
att pedagoger gör olika eller om det kan bli till ett hinder när det gäller elevers 
kunskapsinhämtning. Det bästa kanske vore att pedagoger samverkar och blir eniga om 
undervisningssätt. Ett annat alternativ skulle vara tydligare riktlinjer från Skolverket 
gällande hur pedagoger ska undervisa om instruktionstolkning, så att denna del av 
undervisningen kommer alla elever till godo och där elever och pedagoger tillsammans 
kan komma överens om vad som är viktigast för eleven att kunna. Elever på gymnasiet 
riskerar idag att inte undervisas om detta, då det inte finns några mål i kursplanerna som 
tyder på att gymnasielärare bör undervisa om instruktionstolkning. I de läroböcker som 
eleverna i studien använder och har använt finns inga strategier som gäller 
instruktionstolkning eller att läsa instruktioner som en egen genre. 

Till nationella provet får lärare instruktioner från Skolverket med riktlinjer för hur de 
ska arbeta förberedande, men många pedagoger väljer att förbereda mer än vad 
riktlinjerna föreslår då deras erfarenhet säger dem att eleverna behöver det, vilket 
pedagogerna i vår studie upplever. Det kan leda till att elever får olika förutsättningar 
inför nationella provet beroende på om de har en pedagog som förberett dem mycket 
eller inget alls. Dessa kunskaper förväntas elever egentligen ha förvärvat i grundskolan 
men erfarenheten hos de pedagoger vi intervjuat är att väldigt många elever är osäkra på 
hur vissa instruktioner ska tolkas och följas. I detta avseende blir elever i språklig 
sårbarhet en särskilt utsatt grupp. 

När vi träffades i grupp för att tillsammans skapa en undervisningsmodell diskuterades 
vikten av att elever lär sig att tolka instruktioner. Pedagogerna var eniga om att många 
elever var osäkra på just detta. Pedagogerna upplevde att många elever hade särskilt 
svårt att tolka och följa instruktionen till nationella provet i kursen Sv1. Pedagogernas 
erfarenheter i denna fråga stämmer överens med den forskning som Parmenius Swärd 
(2015) gjort kring elevers svårigheter att tolka instruktioner vid nationella proven, 
särskilt i svenskämnet. Hon beskriver att det i dessa prov finns ungefär tio olika lager 
för elever att tolka och följa, vilket kan upplevas som svårt för alla, men framförallt för 
elever i språklig sårbarhet (Parmenius Swärd, 2015).  

Under gruppmötena med pedagogerna pratade de om att instruktioner kan ses som en 
egen genre inom läsförståelse och att pedagoger kanske borde tänka mer på det överlag, 
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vilket går i linje med Westlunds forskning (2009). Ytterligare en aspekt att tänka på är 
att en elev behöver ha de kunskaper i läsförståelse som krävs för att exempelvis kunna 
läsa och referera från texthäftet, som är en del av nationella provet (Skar & Tengberg, 
2015). I en studie som gjorts av Starling et al. (2012) och forskning som citeras där 
pekar de också på att tydliga instruktioner, ökad kunskap om undervisningsstrategier 
och elevers möjligheter att tolka instruktioner är viktigt för att eleverna ska kunna lära 
sig mer och prestera bra i skolan. Det kollegiala samarbetet mellan pedagoger och 
speciallärare samt utformningen och implementeringen av Lådmodellen kan vara ett sätt 
att arbeta efter det som forskningen visat vara framgångsfaktorer, anser vi. 

Pedagogerna var relativt eniga om vad som är viktigt när det gäller att skapa uppgifter 
eller, som i det här fallet, en undervisningsmodell. Nyckelorden var tydlighet och ett 
klart syfte. De använde olika arbetssätt för att skapa tydlighet i sin egen undervisning. 
Vi tolkade det också som att pedagogerna utvärderade förkunskaperna i olika 
undervisningsgrupper och efter det bestämde hur mycket de behövde arbeta med detta. 
Under arbetet med Lådmodellen användes pedagogernas egna erfarenheter och idéer 
tillsammans med forskning inom detta område av bland annat Skar och Tengberg 
(2015). Vi gav pedagogerna tips att tänka på utifrån litteraturen då modellen skapades 
(träff 3). De punkter pedagogerna fick ta del av var: att ha ett tydligt syfte och mål med 
uppgiften, att ha läsbara anvisningar, att förklara vad eleverna ska lära sig och en tydlig 
arbetsgång där det som ska utföras presenteras (Skar & Tengberg, 2015). Majoriteten av 
dessa punkter hade pedagogerna kommit fram till själva innan vi visade dem. 

Den modell som skapades skulle kunna användas vid många olika typer av 
skrivuppgifter i både gymnasieskolan och grundskolan och inte enbart som förberedelse 
till nationella proven. Beroende på vad som skrivs in i de olika lådorna kan modellen 
fungera som en mall till allt från labbrapporter i kemi till inlämningsuppgifter i historia. 
Eleverna skulle då ha en mall som blir användbar oavsett ämne. 

Elever i språklig sårbarhet skulle kunna vara hjälpta av att ha en sådan tydlig inarbetad 
mall att följa vid flera typer av skrivuppgifter. Stödstrukturer, scaffolding, har visat sig 
vara en fungerande arbetsmetod för många elever och Lådmodellen blir användbar i 
sådant klassrumsarbete. Att använda samma modell i flera uppgifter och ämnen ökar 
igenkänningsfaktorn (Westlund, 2009) vilket bidrar till att eleverna lättare förstår vad 
som förväntas av dem. 

Under observationerna i klassrummet fann vi att Lådmodellens användbarhet 
påverkades av pedagogernas sätt att undervisa om den, vilket vi kommenterat i 
diskussionen till studie 3. Pedagogerna hade tillsammans skapat ett slags lektionsplan 
för hur de skulle presentera Lådmodellen för eleverna, men vid observationerna visade 
det sig att sättet att undervisa om detta varierade. Enligt Westlund (2009) ska 
läsförståelsemodeller alltid kopplas till metakognition. Detta kräver att lärarens 
undervisning förklarar på ett tydligt sätt varför en strategi lärs ut innan den genomförs. 
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Westlund menar att det är viktigt att eleverna vet om vad de förväntas göra före, under 

och efter läsningen (2009). Pedagogerna i vår studie hade alla en tydlighet kring vad 
eleverna skulle göra före, under och efter Prov 2, men utfallet blev ändå inte en klar 
förbättring i elevernas lösningar av Prov 2. Om eleverna fått använda Lådmodellen vid 
fler tillfällen kunde resultatet ha blivit annorlunda.  

Vårt resultat gällande elevernas tolkningar av liknande instruktioner efter arbetet med 
modellen, visar att alla tre elever som intervjuats anser att det var mer tydligt vad de 
skulle göra för att följa instruktionen i Prov 2, när pedagogerna haft en genomgång och 
gett dem instruktioner, än när de helt på egen hand skulle lösa instruktionerna i Prov 1. 
Det finns också elever hos alla tre pedagogerna som visar på att deras sätt att lösa 
instruktionen till Prov 2 försämras gentemot deras sätt att lösa Prov 1. En möjlig 
förklaring till deras resultat kan vara att eleverna inte såg något syfte med att göra en 
liknande uppgift igen, eftersom Prov 1 fanns färskt i minnet och uppgifterna inte var 
betygsgrundande.  

Elevernas olika uppfattningar kring eventuella svårigheter med att lösa uppgiften till 
Prov 1 och Prov 2, som framkom i intervjuerna, kan bero på många olika faktorer. De 
elever som valdes ut till intervjuerna valdes helt slumpvis och individuella faktorer hos 
intervjupersonerna, som exempelvis deras literacy-kunskaper, kan ha påverkat det 
resultat som framgick. Vi vet exempelvis inte om de intervjuade eleverna är hög-, 
medel- eller lågpresterande i skolan eller om det finns en språklig sårbarhet hos dem 
som påverkar deras läsförståelse. De elever som deltog i intervjuerna kommer från både 
yrkes- och studieförberedande program vilket också kan ha påverkat det resultat som vi 
fick.  

Sammanfattningsvis såg alla deltagare förtjänsten med Lådmodellen och kanske 
framförallt vikten av att pedagoger går igenom instruktioner både muntligt och skriftligt 
för att öka tydligheten. Både deltagande elever och forskning (Parmenius Swärd, 2015; 
Skar & Tengberg, 2015; Westlund, 2009) bekräftar hur viktigt det är med tydliga 
instruktioner och kunskaper om hur man ska lösa uppgifter för att eleverna ska kunna 
visa sina förvärvade kunskaper men också förkovra sig ännu mer. Otydlighet i uppgifter 
och genomgångar kan bli ett hinder i elevens kunskapsutveckling annars. 

9.2 Övergripande diskussion av metod 
I denna interventionsstudie var målet att skapa en modell som hjälper elever att tolka 
instruktioner. Valet att använda oss av de metoder som vi gör i våra fyra delstudier 
beror på att vi ansåg att de bäst skulle passa vår undersökning och ge oss svar på våra 
frågeställningar. Vi fick även svar på frågeställningarna genom de metoder som 
användes, vilket gör undersökningen giltig. Undersökningen är dock inte generaliserbar 
eftersom det resultat som framkommit bara gäller för de som deltagit i studien och den 
skola som deltagarna är aktiva vid. En liknande undersökning på en annan skola skulle 
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kunna ge ett annat utfall, dels för att Pedagog 3:s tidigare modell blev viktig vid 
skapandet av Lådmodellen och dels för att pedagogerna presenterade modellen på olika 
vis. 

Det finns delar i vår undersökning som hade kunnat göras annorlunda. En sådan del 
handlar om de observationer som utfördes vid implementeringen av modellen. Vi valde 
att enbart observera det lektionstillfälle när pedagogerna i studien undervisade om 
Lådmodellen och när eleverna fick lösa Prov 2. Vi observerade inte det tillfälle när 
pedagogerna gav eleverna Prov 1, eftersom vi inte ville påverka utfallet med vår 
närvaro. Det hade däremot kunnat öka studiens reliabilitet om vi även observerat detta 
första pass, för att på så vis kunna observera och jämföra de olika lektionstillfällena och 
även de funderingar som eleverna uttryckte vid de två tillfällena. Istället valde vi att 
observera implementeringen och analysera elevlösningarna av Prov 1 och Prov 2, vilket 
också gav jämförbara resultat men kanske mindre att diskutera. 

En annan del som hade kunnat utföras på ett annat sätt är elevintervjuerna. Vi hade 
kunnat göra en enkätundersökning istället för enstaka elevintervjuer. Då hade vi haft 
möjlighet att fråga alla elever om deras upplevelser av Prov 1 och Prov 2 istället för 
endast en slumpvist vald elev per klass. Det hade kunnat ge oss en ännu tydligare bild 
av fler elevers upplevelser. Genom en enkätundersökning hade vi även kunnat se om det 
fanns skillnader mellan elever i språklig sårbarhet och elever utan svårigheter och även 
upptäcka eventuella skillnader när det gäller kön, programtillhörighet eller dylikt. Vi 
valde dock att intervjua för att få svar som vi även kunde ställa följdfrågor till, för att 
förstå elevernas upplevelser. Vi tror att en intervjusituation ger mer trovärdiga svar än 
en enkät, eftersom enkäter ibland fylls i av slentrian eller på skämt. 

9.3 Vidare forskning 
Vi anser att det vore viktigt och intressant med fortsatt forskning inom detta område. 
Interventionen och Lådmodellen borde testas av flera lärare och på fler elever och gärna 
på fler skolor. Det skulle också vara intressant att, genom ett större kollegialt samarbete 
mellan speciallärare och pedagoger, ytterligare utforska möjligheterna med 
instruktionstolkning med hjälp av modellen och gärna med större fokus på elever i 
språklig sårbarhet. Det är oftast dessa elever som är i allra störst behov av tydlighet och 
inarbetade arbetssätt, även om alla elever har nytta av det. Dilemmat med ett större 
kollegialt samarbete skulle kunna vara att kompetens låses upp eller att pedagoger inte 
har den tid som krävs för ett sådant samarbete. 

En tänkbar förklaring till att elever som deltog i studien, vilka aldrig arbetat med 
modellen tidigare, inte visade en lika stor förändring i sitt resultat på Prov 1 och Prov 2 
var tidsaspekten. Den korta implementeringstiden inverkade uppenbart på resultaten för 
de olika elevgrupperna, där eleverna som använt en liknande modell hade stor förtjänst 
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av sina erfarenheter. Det skulle vara intressant att studera om denna teori stämmer 
genom att observera pedagoger som arbetar med Lådmodellen vid flera tillfällen.  

Det skulle även vara intressant att följa och studera hur generaliserbarheten gällande 
tolkning och även lösning av en uppgift, framförallt för elever i språklig sårbarhet, 
skulle bli på sikt om man lät pedagoger i flera olika ämnen samtliga använda 
Lådmodellen. Pedagogerna skulle då få anpassa modellen med olika innehåll kopplat 
till sina kursmål. Modellen testas idag i större skala, utanför studien, på bland annat den 
skola som pedagogerna i studien arbetar på. Pedagogerna visade sig vara nöjda med 
upplägget av Lådmodellen och tog på eget (och individuellt) initiativ beslut om att 
fortsätta arbetet med modellen. Detta uppdagades då vi träffade pedagogerna för att låta 
dem läsa igenom det innehåll de bidragit till. Vi har redan börjat, och kommer 
fortsättningsvis, att använda oss av Lådmodellen i vårt arbete som speciallärare 
eftersom vi ser mallens förtjänster. 

Elever som går på gymnasiet ska antingen vidare ut i ett arbetsliv eller till vidare studier 
efter avslutad utbildning. De som har fått lära sig att tolka och följa instruktioner, har 
goda literacy-kunskaper och kan genomföra uppgifter kommer att ha mycket viktiga 
redskap med sig i livet. Goda läsförståelsekunskaper är på många sätt en förutsättning 
för att kunna läsa vidare på universitet och högskola, där förväntningarna och kraven 
höjs. Det är även en förutsättning för att kunna läsa och följa med i nyheter och andra 
viktiga delar i dagens textbaserade samhälle, för att bli den demokratiska 
samhällsmedborgare som skolan ska bilda. Det är här mycket viktigt att elever som 
visar svårigheter med exempelvis läsförståelse, uppgiftstolkning eller 
kunskapsinhämtning får adekvat hjälp och stöd i skolan, även i gymnasieskolan. Här 
spelar speciallärare, tillsammans med undervisande pedagoger, en mycket viktig roll. 
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Bilagor 
Bilaga 1 - Information och samtycke 

 
Studiens arbetstitel: Handledning kring instruktionsmetoder 

Studenter: Emma Wännman och Andrew Johansson   

Du är inbjuden att delta i en forskningsstudie. Innan du bestämmer huruvida du vill delta, är det viktigt 
för dig att förstå varför studien görs och vad det kommer innebära. Läs gärna igenom följande 
information noggrant och diskutera det med andra om du önskar. Fråga oss om det är något som är oklart 
eller om du vill ha mer information. Fundera över om du vill delta eller ej. 

Tack för att du tar dig tid att läsa detta. 

 
Vad är studiens syfte? 
Att tillsammans med lärare utforma en metod som hjälper elever att bättre förstå instruktioner.  

 
Varför har jag blivit utvald att delta? 
Du är en elev hos en lärare som valt att delta i utvecklingen av metoden.  

 
Måste jag delta? 
Du måste inte delta och det kommer inte att påverka varken dig eller ditt studieresultat. 

 
Vad kommer hända ifall jag deltar?  
Du kommer att delta i din vanliga undervisning med din lärare där du och dina klasskompisar får fundera 
kring instruktioner och hur de är uppbyggda. Inget annat kommer att ske. Om du väljer att delta, fyll i den 
bifogade blanketten och lämna in den till oss eller din lärare. 

Efter din lärare undervisat med metodens hjälp, kommer ett fåtal elever bli intervjuande och du kan bli  en 
av dessa. 

Kommer mitt deltagande att vara anonymt?  
Ditt deltagande kommer vara anonymt och ditt namn kommer att ändras. Alla andra detaljer om dig 
kommer att förändras. Alla svar kommer att förvaras utom räckhåll för obehöriga personer. All data 
kommer att kodas, vilket betyder att ditt namn och din personliga information inte kommer att synas i 
några dokument. Umeå universitet är ansvarigt för alla deltagares personliga data.  
 

Vad gäller med GDPR-lagen? 
Ditt resultat kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. Ansvarig för dina 
personuppgifter är Umeå universitet. Enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt få ta 
del av de uppgifter om dig som hanteras i studien, och vid behov få eventuella fel rättade. Du kan också 
begära att uppgifter om dig raderas samt att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. 
Dataskyddsombud nås på 090-786 50 00. Om du är missnöjd med hur dina personuppgifter behandlas har 
du rätt att ge in klagomål till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet. 

 



 

Vad kommer att hända med studiens resultat?  
Studiens resultat kommer att presenteras i form av ett examensarbete på Speciallärarprogrammet vid 
Umeå universitet. 

 
Kontakt för mer information  
Emma Wännman, emma.wannman@umea.se 

Andrew Johansson, andrew.johansson@umea.se 

 
 

Medgivandeblankett 

 
Härmed intygar jag att jag informerats om studiens syfte. 

Jag väljer härmed att delta i studien: 

JA  

NEJ  

 
Om du valt alternativet JA, välj nedanstående angående om deltagande i intervju. 

JA, jag ställer upp på eventuell intervju   

NEJ, jag ställer inte upp på eventuell intervju  

 
 
 

Underskrift: 

_______________________________________________ 

Namnförtydligande: 
 
_______________________________________________ 

Datum: 

_______________________________________________ 



 

Bilaga 2 - Intervjuguide för pedagogerna 
 
Teman 

• Erfarenhet av undervisning i svenskämnet 
• Vilka erfarenheter har du kring olika undervisningsgrupper?  
• Storlek?  
• Könsfördelning?  
• Yrkes- och studieförberedande? 

 
• Läsförståelse 

• Vad brukar du gå igenom när du påbörjar nya uppgifter? 
• Vad har du erfarenhet av på denna punkt? 

 
• Skapa uppgifter till eleverna 

• Vad bör man tänka på när man konstruerar en uppgift åt elever? 
• Skillnad efter storlek på grupp, könsfördelning, praktiskt/teoretiskt? 

 
• Elever i språklig sårbarhet 

• Hur märker du ifall eleverna förstått en instruktion eller inte? Under tider? 
Efteråt? 

• Hur har du gjort då du lagt märke till svårigheten? 
 

• Nationella provet  
• Vad är din erfarenhet kring vad som är svårast för eleverna under NP? 

 
• Tolka instruktionen 

• Hur tolkar du instruktionen framför dig?  
• Var börjar du?  
• Varför? 
• Finns det en arbetsgång? T.ex. 1-5 punkter som man kan tänka? 



 

Bilaga 3 - Meningskoncentrering av intervjuer med pedagogerna 
 
 

Erfarenheter (undervisning, gruppstorlekar, könsfördelning) 

Pedagog 1 5 års erfarenhet. Gruppstorlekar från 3-32 elever, högstadiet och 
gymnasiet, yrkes- och högskoleförberedande program. Oftast grupper med 
majoritet av tjejer. 

Pedagog 2 Lång erfarenhet, cirka 20 år. Erfarenhet av olika undervisningsgrupper. 
Både yrkes- och studieförberedande program. Gruppstorlekar i nuläget 25-
30 elever med en könsfördelning på ungefär 50/50. 

Pedagog 3 Lång erfarenhet, cirka 20 år. Har stor erfarenhet av många olika 
undervisningsgrupper. Storlek på grupper i nuläget mellan 25-32 elever. 
Könsfördelningen nästan 50/50. 

 

 
Läsförståelse (arbetssätt, erfarenheter) 

Pedagog 1 De får ett papper, visar uppgiften på smartboard, plus högläsning som 
genomgång. Informationen brukar vara uppgift och arbetsgång. ”Börja 
med det, sedan det” eller ”1, 2, 3, 4, 5”. Nummerlista. Utvecklats sedan 
examination, nu mer tydlighet. Aldrig enbart muntlig instruktion. 

Pedagog 2 I läsförståelsen för NP i Sv1 finns tydliga instruktioner att följa. Ge 
eleverna tid så de inte känner sig stressade. Uppmana dem till att det får ta 
den tid det tar. Börja med de korta texterna inte läsa texthäftet från s.1-
s.10. Hoppa och tar de korta uppgifterna/texterna först för att vara lite 
taktisk och för att värma upp. 
Erfarenheter av undervisning av läsförståelse: ”inget eller allt”. Mer på 
senare år, tidigare tänkte man inte lika mycket på sånt. Det trycks mer på 
det nu. Egna barn har jobbat med lässtrategier. Andra elevgrupper har gjort 
att det blivit tydligare de senaste åren. 

Pedagog  Reciprok läsundervisning - förutspå vad som kommer att hända, arbetar 
alltid med det oavsett uppgift. Thieves-modellen i andra tappningar, från 
Läslyftet används oberoende av text. Följetongsläsa tillsammans. 
Läsgrupper där de läser samma text och diskussionsgrupper där de läser 
olika texter. ”Prata mycket om det lästa”. Ganska stor erfarenhet av denna 
punkt. 

 
 

Skapa uppgifter till eleverna (arbetsgång, vad bör man tänka på?) 

Pedagog 1 Tänka på syftet med uppgiften. Är det övning eller examinerande? Behövs 
det för betyg eller för att öva? Viss anpassning efter elevgruppen, både 
instruktionen och innehållet i uppgiften. Noga med att inte sänka nivån, 
men att styra det för att bättre passa eleverna. Olika nivåer möjligtvis vid 



 

övning, aldrig vid examination. 

Pedagog 2 Tydlighet. Inte så lång instruktion. Punkt 1 kortfattat. Punkt 2 kortfattat. 
Inte en hel A4 utan bara det viktigaste och sedan får man fylla på. Gruppen 
avgör också vid skapandet av uppgiften. 

Pedagog 3 Väldigt förtjust i att försöka jobba utifrån NP-instruktionen. Det är en bra 
instruktion. ”Vad betyder de fetmarkerade orden?” Brukar rita på tavlan så 
att eleverna förstår att de fetade orden ligger tillsammans som ett block i 
mitten av uppgiften och sedan ligger det en ram runt och den ramen - 
inledningen ska spegla avslutningen.Det kan ta mer tid med den här 
modellen i vissa grupper där man inte är lika vana vid skrivuppgifter. 
 Modellen är densamma oavsett grupp. 

 

 
Elever i språklig sårbarhet (hur märker du om elever förstår/inte 
förstår?) 

Pedagog 1 Märker på hur fort de påbörjar uppgiften. Om en elev bara sitter och stirrar 
försöker man hjälpa. Då kan det bero på koncentration eller att uppgiften är 
otydlig. Förklarar igen på ett igenkännande vis, dock inte samma. Vissa 
elever ser ut att arbeta men inget händer. Ibland undvikande beteende hos 
elever. 

Pedagog 2 Det märks på en gång. Eleverna är duktiga att meddela att de inte förstår. 
Man får gå till var och en efter att de fått uppgiften och se att de förstått. 
Alla förstår olika. 

Pedagog 3 Pedagogen låter alltid sina elever göra en uppgiftsanalys innan de sätter 
igång och skriver. En erfarenhet från arbete på yrkesprogram. Eleverna får 
göra en mall till sig själva efter den modell pedagogen beskrivit. De ritar 
en ruta för inledning (brödtext, avslutning) och sedan skriver de vad de ska 
ha med där. Görs först  på gruppnivå och sedan individuellt. Eleverna får 
inte starta uppgiften förrän pedagogen ser att eleven förstått instruktionen. 

 

 
Nationella provet (vad verkar svårast för eleverna?) 

Pedagog 1 I sv1: läsförståelse. I sv3: skrivdelen. Erfarenhet av många elever i språklig 
sårbarhet och då påverkas läsningen först. Förstår man inte vad man läser, 
kan man inte sammanfatta och använda texterna. Det är lättare att ”komma 
undan” i Svenska 1. 

Pedagog 2 Texterna och texttyperna (NP, Sv1). Ämnena har inte varit bra - tråkiga 
och landar inte hos eleverna. Landar inte ämnet då går det inte att läsa. Så 
det kanske inte så mycket är uppgifterna utan texterna som gör det svårt. 



 

Pedagog 3  ”Beskriv” - är svårast.  Att ta ställning kan de. Även att ta ut relevanta 
fakta från texterna kan dem. Ger tips om att de inte måste börja skriva i 
kronologisk ordning. De behöver inte börja med inledningen utan kanske 
är det lättare för dem att börja med att ta ställning och skriva inledningen 
sedan. 

 

 
Hur tolkar pedagogen skrivuppgiften i NP? 

Pedagog 1 Skulle börja att förklara syftet med uppgiften. Egentligen borde uppgiften 
börja med syftet, inte situationen. Sedan tydligt upplägget med att leta efter 
fetmarkerade ord. Förstår hur skaparna tänkt, men håller inte med. Tror att 
eleverna väljer uppgift efter ämnet, inte texttyp. Kan hjälpa att synliggöra 
texttypen för då kan eleverna lättare lösa uppgiften. Omformulera för att 
tydliggöra vad som är situation, vad som ska skrivas. Skapar nu uppgifter 
som ska förbereda eleverna för NP så att de får öva på att disponera text. 
Om eleven fastnar, så är det i förståelse av uppgiften. Eleven börjar skriva 
utifrån första meningen och kanske ett svar på frågan, men utan de 
fetmarkerade delarna. Lurad av att inte läsa hela instruktionen.  

Pedagog 2 Först rubriken - att de ska använda den. Sedan att de ska referera. Att alla 
parametrar finns i instruktionen. Hålla er till antal ord, debattinlägg de ska 
skriva, fetade orden. 

Pedagog 3 Pedagogen börjar med att dekonstruera de olika delarna på följande vis:  
1.Vad är ämnet? Hur ska man skapa intresse?  
2. Situationen man ska låtsas vara i 
3. Texttyp 
4. Vilken text måste jag använda 
5.Modellen - ritas upp (rubrik - inledning -förslag/argument  -presentera - 
avslutning) 
6.Viktigaste delen (sista stycket) med de fetade verben men den funkar inte 
självständigt utan de måste ha hela sammanhanget först. Då måste de ha 
sin modell. Pedagogen gör på samma sätt fast hon behöver inte hela 
modellen eftersom hon redan kan tolka instruktionen. 

 



 

Bilaga 4 – Lådmodellen 
 
Ett sätt att förstå en uppgift och organisera sitt 
innehåll 
 
Arbetsgång: 
 

1. Vad är det du ska göra? Varför? 
 

2. Läs instruktionen - följ därefter punkterna nedan: 
 

• Vad handlar uppgiften om? 
• Vilken situation måste du låtsas att du befinner dig i? 
• Vilket syfte och fråga anges i instruktionen? 
• Vilken typ av text ska du skriva? 
• Hur lång ska texten vara? 
• Vilken text måste du använda dig av?  
• Vilken rubrik måste din text ha? 

 

3. När du svarat på frågorna ovan är det dags att fokusera på de 
fetmarkerade orden och ”lådmodellen”- se mall på nästa sida. Följ 
punkterna nedan: 

 
• I första lådan, dvs inledningen, skriver du ditt syfte/fråga 
• I låda nummer två, dvs första delen av huvuddelen av texten, 

skriver du det första fetmarkerade ordet 
• I låda nummer tre skriver du det andra fetmarkerade ordet 
→ Observera att ibland är det bättre att kombinera fetmarkerat 
ord ett och två i låda nummer två och tre. Se exempel på nästa 
sida. 

• I låda nummer fyra skriver du det tredje fetmarkerade ordet 
• I sista lådan, dvs avslutningen, svarar du på din fråga 

 
4. Skriv din uppsats 

 



 

Rubrik: 
 

Inledning med syfte/fråga:  

 

a. Beskriv… 
b. Ge förslag + argument för ditt förslag 
c. Ta ställning 
 
 
  

 

a. Argumentera 
b. Ge förslag + argument för ditt förslag 
c. Argumentera 
 
 
  

 

a. Exempel från texten kopplat till syfte/fråga 
b. … 
c. …  
 
 
  

 

Avslutning med svar på frågan som ställs i inledningen. Inleds vanligtvis med 
”Avslutningsvis”  

 



 

Bilaga 5 
 
Instruktioner till ”Prov 1” – tolkning av uppgift utan lådmodellen. 
  
Vad behövs? 
Eleverna behöver penna, papper och lagom med tid att kladda, anteckna och förstå 
instruktionen. Uppgiften borde lösas för hand och helst inte på dator. Uppskattningsvis 
tar uppgiften 20 minuter men vill du ge dem mer tid är det helt okej. 
  
Vad kan du berätta? 
Vid det inledande tillfället vill ni säkert förtydliga något för eleverna. Det är ju viktigt 
att eleverna, trots sitt deltagande i studie, får veta vad de ska göra. Förklara att de, som 
de troligen vet, är en del av en studie. De förväntas inte göra uppgiften de får, utan bara 
förklara den. Du bör INTE förklara med några modeller eller hjälpa mer än att 
eventuellt förklara ord, eftersom det kommer påverka resultaten. Resten av 
instruktionen ska elever läsa sig till. Uppgiften bör lösas individuellt och med minimal 
hjälp av andra. Var noga med att informera att uppgiften inte är betygsättande, utan kan 
ses som ett övningsmoment. 
  
Hur bör det genomföras? 
Uppgiften går ut på att tolka VAD som ska göras och i vilken ORDNING det ska göras. 
Det går INTE ut på att lösa uppgiften! Be eleverna skriva sitt namn på alla papper och 
samla in allt material när de är färdiga. Sortera ut de papper som kommer från elever 
som inte deltar i studien. Dessa kan du behålla för egen del. 



 

Bilaga 6 
 
Skrivuppgifter 
Välj en av uppgifterna och skriv 300-600 ord (Vi har valt en av uppgifterna på 
förhand). Tänk på att redovisa källan när du refererar från en text. 
 

Språksociologi - fördjupning 

I läroboken Svenska impulser av Carl-Johan Markstedt (2012) kan vi läsa om 
språksociologi. Det handlar om språkliga variationer och om hur vårt sätt att tala 
påverkas av t ex var vi bor, vilket kön vi har och vår ålder. Avsnittet handlar också om 
vilka attityder det finns gentemot språklig variation. 

Ni har på skolan en temavecka om språk och du får i uppdrag att skriva ett bidrag till 
klassens diskussion. Bidraget ska läsas av elever i en parallellklass. Syftet med bidraget 
är att ge läsarna förståelse för frågan. 

Skriv ditt bidrag. Presentera någon fakta från utdraget ur läroboken av Markstedt. 
Beskriv det du valt att göra ditt fördjupningsarbete om t.ex. dialekter eller språk och 
ålder. Vilka attityder finns gentemot den språklig variation du valt? Berätta och 
förklara. Tänk på att eleverna i parallellklassen inte har läst läroboken av Markstedt. 

Rubrik: Språksociologi - fördjupning 



 

Bilaga 7 
 
Skrivuppgifter 
Välj en av uppgifterna och skriv 300-600 ord (Vi har valt en av uppgifterna på 
förhand). Tänk på att redovisa källan när du refererar från en text. 
 

Nätmobbning - ett växande problem 
 
”Det sägs att mobbning förekommer i alla skolor”, skriver Niilo Alhovaara i sin 
insändare ”Det är samma gamla eländiga trakasserier” (Norrbottens-Kuriren 
21.12.2009). I dag sker en stor del av mobbningen på nätet. Hur ska man agera mot 
nätmobbning? 
 
Du bestämmer dig för att skriva ett debattinlägg till din lokaltidning. Syftet är att bidra 
till debatten och övertyga tidningens läsare om din åsikt. 
 
Skriv ditt debattinlägg. Ge förslag på hur problemet med nätmobbning kan lösas och 
argumentera utförligt för ditt/dina förslag. Presentera något från Alhovaaras insändare 
som är relevant för din argumentation. 
 
Rubrik: Nätmobbning - ett växande problem 



 

Bilaga 8 – Observationsschema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Bilaga 9 - Intervjuguide för eleverna 
 

1. Hur tydliga instruktioner är du van vid i skolan? Ge gärna flera 
exempel från flera ämnen. 

 
2. Hur svårt är det att tolka innehållet i en uppgift på egen hand? Skala 

1-10? 
 

3. Hur upplevde du att få en NP-uppgift med enbart de instruktioner 
som papperet gav? 

 
4. Hur upplever du att det gick att lösa en uppgift efter Lådmodellen 

som din lärare gick igenom? 
 

5. Vad blev skillnaden? 



 

Bilaga 10 - Meningskoncentrering av elevintervjuer 
 
 

Tydliga instruktioner (hur upplever du att det är i olika ämnen?) 

Elev 1 Uppgifter på papper brukar vara mer tydliga än muntliga. Skriftliga kan man 
också titta på igen om man glömt något. Flest skriftliga uppgifter på sin 
utbildning.  

Elev 2 Tycker att de flesta instruktioner i skolan är tydliga. Vill gärna ha skriftliga 
instruktioner. Extra bra instruktioner i ämnet Kommunikation. Vid muntliga 
instruktioner brukar eleven även få det i skrift. 

Elev 3 Tycker att uppgifterna i skolan är hyfsat tydliga. Lite mer otydliga instruktioner 
i NO-ämnena. 

 

 
Svårtolkat innehåll (Hur upplevs det att tolka instruktioner?) 

Elev 1 Svårt att tolka uppgifter helt på egen hand. På en skala 1-10 är det ungefär i 
mitten på skalan men beror på ämnet och uppgiften. Kan inte minnas någon 
svår uppgift nyligen.  

Elev 2 Tycker att NP i Sv1 var svårtolkat. Behövde sitta länge för att förstå var 
uppgiften borde påbörjas. Till sist löste det sig. På en skala 1-10 tycker elever 
att det är en svag 7:a i svårighetsgrad. 

Elev 3 Inga svårigheter. 

 

 
Upplevelse av prov 1 (innan  lådmodellen) 

Elev 1 Att göra prov 1 utan vidare instruktioner var 9-10 av 10 på svårighetsskalan.  

Elev 2 Tyckte nästan att prov 1 var lättare för då fanns inga förväntningar och man 
kunde göra som man själv tyckte var bra. Bra att tänka fritt istället för att låsa 
sig till vissa ord. 

Elev 3 Att göra Prov 1 utan instruktion var inte svårt utan 2-3 av 10 på 
svårighetsskalan. 

 

 
Upplevelse av prov 2 (efter lådmodellen) 

Elev 1 Lite lättare med modellen. Fick förklarat vad saker betydde men det kändes 
lättare. Fick förståelse för hur modellen skulle användas.  

Elev 2 Det var svårare att lösa uppgiften med modellen eftersom det var någon annans 



 

modell. Tycker läraren förklarade så bra hon kunde. Det blev många frågor 
men då kunde läraren gå runt och förklara igen och man kunde fråga kamrater. 

Elev 3 Tyckte att det blev lite tydligare vad som skulle lösas i uppgiften med 
modellen. 

 
 

Skillnaden (hur upplevdes de olika proven?) 

Elev 1 Det blev lättare och man kunde beskriva uppgiften bättre efter genomgången 
när man hade fått mer tydlighet. Man kunde svara tydligare för att frågan var 
tydligare.  

Elev 2 Första provet tog längre tid att förstå men det var lättare för att instruktionen 
blev lättare. På andra provet blev det många frågor och man förstod inte vad 
man skulle göra. Tycker att ordval på prov 2 gjorde det svårare. 

Elev 3 Prov 2 hade klarare instruktioner. De var lättare att förstå. 

 
 

Litter  


