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1. Inledning 

Skolan är en samlingsplats för människor. Det är människor med olika bakgrund, kunskaper, 

erfarenheter, åsikter och personligheter. Enligt lgr11 ingår det i läraruppdraget att ta hänsyn 

till alla dessa individuella skillnader för att hjälpa var och en framåt i utvecklingen på deras 

villkor och genom det bidra till elevens egen lust att lära (Skolverket, 2011: 14). Min drivkraft 

för läraryrket ligger just i den utmaningen. Jag vill hitta vägar för att nå mina elever, hjälpa 

dem att hitta sin inre motivation att lära och hjälpa dem att lyckas. Genom att titta på vilka 

framgångsfaktorer som olika forskare urskiljt för lyckosam läs- och skrivundervisning, 

hoppas jag på att hitta riktlinjer för att kunna göra medvetna didaktiska val för min kommande 

undervisning. 

Att se på vad som ger framgång i klassrummet kan ju låta som ett självklart 

forskningsområde, för det är ju dit vi strävar. Faktum är att debatten kring läraryrket på senare 

tid snarare fokuserat på vad som inte fungerar. I tidningar har vi kunnat se hur både 

skolverksamhetens utformning och lärares kompetens granskats och ifrågasatts. Brister har 

lyfts fram och bidragit till en negativ bild av dagens skola. De negativa brister som nu 

uppmärksammats verkar ligga i tiden med delar av den forskning som bedrivits. Det handlar 

om forskning då man gått ut i klassrum och observerat vad som inte fungerat. För att lyfta 

några exempel så har vi Birgitta Norberg Brorson (2007) som i sin avhandling studerat 

skrivandet i skolan. I sin undersökning har hon bland annat funnit hur skolans 

skrivundervisning befinner sig för långt bort från samhället och därmed också elevernas 

verklighet utanför skolan (Norberg Brorson, 2007: 252). En annan forskares avhandling som 

kan nämnas i sammanhanget är Gunilla Molloys Läraren, litteraturen och eleven (2002) där 

skönlitteraturläsningen i skolan studerats. Även hon har funnit att lärares ambitioner med 

undervisningen ofta inte stämmer överens med det som verkligen sker i klassrummet. 

Uppgifterna hänger enligt henne inte alltid ihop med syftet (Molloy, 2002:312-313).  

I den så kallade eländesforskningen som ges exempel på ovan, studeras alltså klassrum med 

fokus på vad som skulle kunna bli bättre. De uppmärksammar sådant som anses problematiskt 

och ger hypoteser om hur detta skulle kunna förändras för att fungera. Nu har många istället 

börjat gå ut i klassrum med mål att titta på vad som faktiskt fungerar, så kallad 

framgångsforskning. Det är ett sådant fokus som min uppsatts kommer att behandla vidare i  

jakten på framgångsfaktorer för läs- och skrivutveckling i skolan.  
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2.  Bakgrund 

Här i bakgrunden kommer jag först att presentera en aktuell och uppmärksammad 

framgångsforskning inom skolan just nu. Det är John Hatties Visible Learning for Teachers 

(2012) som förhåller sig till framgång för skolverksamheten över lag. Vidare kommer jag att 

återge Ken Robinsons tankar ur The Element (2010) beträffande vikten för lärandet att hitta 

sin passion. Inte heller Robinsons tankar förhåller sig till svenskämnet, utan ser till 

skolverksamheten i stort. Slutligen kommer jag att redovisa resultat av en kvalitetsgranskning 

av läs- och skrivundervisningen i skolan. Den har jag med för att ge en hållningspunkt för hur 

man ser på läs- och skrivundervisningen ur ett svenskt skolperspektiv, då arbetets huvudtexter 

förhåller sig till skolsystem i andra delar av världen. 

 

2.1 Kunskap om lärande - för effektiv utveckling 

I boken Visible Learning for Teachers (Hattie, 2012) delar John Hattie med sig av ett 

tankesätt för att uppnå största möjliga utveckling hos varje elev. Visible learning, eller synligt 

lärande som det blir översatt, är ett resultat av en femton års omfattande forskning som han 

genomfört tillsammans med sitt team. Här nedan kommer jag att redogöra för arbetssättet 

visible learning som i Hatties studier visat sig ha positiv inverkan. 

Framgång nås i visible learning genom att elever lär sig att bli sina egna lärare (Hattie, 2012: 

14). Det handlar om att elever måste hitta lust att lära men också lära sig hur de kan hjälpa sig 

själva i lärandeprocessen. För att eleverna ska kunna hjälpa sig själva krävs förmågor i att 

värdera och bedöma den egna insatsen och resultat i förhållande till mål och kriterier samt 

kunna se potentiella strategier till förbättring. För att utveckla dessa förmågor hos eleven 

framhåller han även vikten av att läraren ser det lärande som sker hos varje elev i 

klassrummet (Hattie, 2012: 1).  Genom att läraren sätter sig in i var varje elev befinner sig i 

förhållande till målen samt hur och vad varje elev lär, ska hon kunna öka varje elevs 

prestationer och lärande (Hattie, 2012: 39).  Något som Hattie (2012: 79) poängterar är dock 

att det inte handlar om att ta hänsyn till elevers olika lärstilar utan att i allmänhet ha en 

varierad undervisning för både yt-, djup- och helhetsförståelse och att lära ut många strategier 

för lärande. Det resonemanget stödjer han på forskning som visar att olika elever signalerar 

skilda inlärningsstilar beroende på ämne. 
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För att kunna arbeta efter visible learning krävs visioner och tydliga mål för undervisningen 

och ständig kontroll och värdering av lärarens inverkan på eleverna. Det Hattie (2012: 150, 

155) vill förmedla är ett nytt sätt att tänka som måste prägla hela skolan för att fungera. I 

processen krävs samarbete mellan olika aktörer i skolan där öppet klimat och gemensamma 

mål är nyckelord. Han poängterar också synliggörande av målen för eleverna som en viktig 

framgångsfaktor. Tydliga mål gör att eleverna ser sina kunskaper i förhållande till dem istället 

för i förhållande till kamrater. Eleverna blir då också medvetna om när de nått framgång 

vilket fungerar positivt för självbilden, som i sin tur har en positiv effekt för fortsatt lärande 

(Hattie, 2012: 40, 46).  

Den huvudsakliga drivkraften hos eleverna ska inte vara att en uppgift i sig är roande. 

Elevernas drivkraft bör enligt Hattie (2012: 51) istället hänga samman med att de gillar 

utmaningen som lärande medför. För att elever ska vilja anta utmaningen att lära så måste 

lärandet få vara en positiv process för eleverna där de känner att det är tillåtet att göra misstag. 

Därför är det ytterst viktigt med ett tillåtande klassrumsklimat (Hattie, 2012: 69). Att skapa ett 

sådant klimat förutsätter i första hand att lärare ger elever talutrymme i klassrummet. Hattie 

(2012: 72-74) har uppmärksammat att lärare inte låter elever höras i klassrummet för att 

förebygga att någon hånas av klasskamrater. Han menar att lösningen istället finns i ett klimat 

präglat av respekt och där misstag ses som en del i lärandet. Ett annat element som han menar 

spelar in i elevers drivkraft är lärarens positiva attityd och höga förväntningar på eleverna. 

Tron på att de har kapacitet att klara utmaningar ger eleverna en tro till sin egen förmåga 

(Hattie, 2012: 23). 

Att ge elever respons är också en viktig del i programmet för synligt lärande. Det är den 

formativa bedömningen som han sätter i fokus. Det viktiga är att kommentarerna är 

personliga och konkreta och hjälper eleverna till rätt processer för att få ordning på problemen 

(Hattie, 2012: 115). Att arbeta med kamratrespons är dock något som han anser kan vara 

problematiskt. Han har sett en tendens till att den ofta blir felaktig och därmed inte får den 

effekt som avses (Hattie, 2012: 122). Om man ändå vill arbeta med kamratrespons så 

framhåller han positiva relationer som en avgörande faktor. Det i kombination med att ge 

eleverna någon form av mall över vad de kan titta på i förhållande till mål och kriterier skulle 

kunna fungera som hjälpmedel (Hattie, 2012: 131-134). 
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 Sammanfattningsvis ser lärarens uppgift enligt visible learning ut som följer: 

 Know thy inpact! Läraren ska hela tiden försöka se sin inverkan på eleverna för att 

kunna förändra sin undervisning för bättre resultat. 

 Läraren ska kunna anpassa undervisningen till varje elev 

 Läraren måste ha förväntningar på eleverna och en positiv attityd till lärande. 

 Läraren ska skapa ett klimat där misstag är tillåtet och vill och med välkommet inslag 

för utveckling.  

 Läraren ska hjälpa eleven att sätta upp personliga mål. 

 Läraren ska kunna lära ut strategier till eleverna 

 Läraren ska ge formativ feedback. 

 

2.2 Lustfyllt lärande - en nyckel till högre prestationer 

Ken Robinson hävdar i introduktionen till sin bok The Element (2010) att skolan försummar 

barns kreativitet. Han tror på att nyckeln till högre prestationer och lust till lärande finns inom 

oss. Han menar att varje individ måste upptäcka sin talang, det vi är bra på och älskar att göra. 

Det är först då vi kan uppnå vår fulla potential för lärande och höja våra prestationer till max 

(Robinson, 2010: 8).  

Robinson (2010: 9) nämner tre begränsningar som hindrar oss från att hitta vår passion och 

talang. Det första handlar om att inte inse bredden av vår prestationsförmåga. Vidare nämns 

en begränsning som utgöras av att människan kropp tankar och känslor hanteras separat och 

inte som en helhet som påverkar varandra. Det sista han tar upp är bristande förståelse för 

människans förmåga att växa och förändras. Robinson anser att dessa begränsningar formas 

utefter de förväntningar som finns på oss, dels från oss själva och dels från dem runt omkring 

till exempel från skolan.  

Robinson (2010: 13, 20) ser dagens skolsystem som en produkt formad av behov som 

uppkom i samband med den industriella revolutionen. Då samhället är i ständig förändring, i 

en rasande fart, gäller inte samma krav längre. Han menar att det snarare är kreativitet och 

självständiga resonemang som önskas hos arbetsgivarna, vilket borde vända upp och ner på 

hierarkin bland skolämnena där vetenskap och matematik och språk visats ha överlägset högst 

status. 
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I skolan måste vi ge möjlighet till olika lärande. Enligt Robinson kan en elev ha sin talang 

rakt framför sig utan att se det. Han menar att det finns de som kanske inte kan ta till sig 

ämnet i den form som det presenteras, utan skulle behöva gå en annan väg. Han framhåller att 

människor är olika då de ska tillägna sig kunskap. Somliga föredrar att nytt stoff presenteras 

teoretiskt medan andra är mer visuella i sitt kunskapande (Robinson, 2010: 14). Som exempel 

så  berättar han om hur musikern Paul McCartney aldrig uppskattade musik som ämne i 

skolan. Det som förmedlades under lektionerna låg för långt ifrån både vad som var bekant 

för honom och vad han intresserades av (Robinson, 2010: 11).  

För att sammanfatta Robinsons tankar i jakten på den verkliga inre talangen där den kreativa 

drivkraften finns så finns det fyra viktiga ord: begåvning, passion, attityd och möjlighet. Det 

handlar alltså om att hitta sin begåvning och kärleken för den. Genom passionen kommer 

kämparglöden som ökar prestationer och potential. Men allt detta förutsätter att det ges 

möjlighet till att finna detta. Det är i möjligheterna att upptäcka talangerna som Robinson 

anser att skolorna skulle behöva förändras (Robinson, 2010: 22).  

 

2.3 Gynnsamma miljöer för lärande 

År 2000 gjorde skolverket en kvalitetsgranskning av läs- och skrivutvecklingen i skolan. 

Frågeställningarna berörde hur läsande och skrivande användes i förhållande till elevernas 

lärande, huruvida elever fick möjlighet att delta i kommunikativa sammanhang där  deras 

kommunikativa kompetenser fick användas samt vilka åtgärder som skulle kunna befrämja en 

ständig utveckling av läs- och skrivkompetenserna (Skolverket, 2000: 2). Studien riktades mot 

alla skolans ämnen.  

I undersökningens resultat beskrivs A-, B-, och C-miljöer där A-miljön enligt studien gynnade 

läs och skrivutvecklingen mest. Utifrån studien framkom faktorer som ansågs medverka till en 

miljö som främjar läs och skrivutvecklingen och läsandet och skrivandets funktion för 

tillägnande av kunskap. Dessa faktorer var följande: 

 Flerstämmighet och ett öppet klimat i klassrummet. 

 Samtal, lyssnande, skrivande och läsande bör alla integrera. 

 Använd eleverna som textresurser i klassrummet. Relatera till deras verklighet. 

 Symmetri mellan vad elever får läsa och vad de förväntas skriva. 

 Arbeta över ämnesgränserna i nivåblandade grupper. 
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 Skolpersonal med goda kunskaper kring läs- och skrivprocessen och dess betydelse i 

undervisningen. Kompetensutveckling. Drivande rektor. 

 Läraren försöker finna olika mottagare till elevernas texter. 

 Formella språkliga aspekter ska bemötas i sammanhang och inte segregerat. 

 Tillgång till bibliotek och nivåanpassade texter. 

(Min sammanställning, Skolverket, 2000) 

 

3. Syfte och frågeställningar 

I bakgrunden har jag lyft texter som behandlar faktorer som visats ha betydelse för elevers 

prestationer och utveckling generellt i skolan. Mot det kommer jag nu att lyfta tre olika texter 

som mer specifikt behandlar framgångsfaktorer i skolans läs- och skrivundervisning. Genom 

dem är mitt syfte att jämföra och diskutera olika faktorers inverkan på elevers läs och 

skrivutveckling. För att begränsa arbetet kommer jag att fokusera på följande frågeställningar: 

 

 Vilka likheter finns i de olika forskarnas arbetssätt för framgång i läs- och 

skrivundervisningen?  

 

 Hur ser lärarens roll ut i de olika metoderna för framgångsrik undervisning?  

 

 Hur ser forskarna på individanpassat lärande respektive lärande i samspel?  

 

 

4. Urval, tillvägagångssätt och avgränsningar 

4.1 Urval 

Jag har gjort en studie med utgångspunkt i litteratur som berör läs- och skrivutveckling. I mitt 

arbete valde jag att utgå från tre huvudtexter som alla presenterar faktorer som 

uppmärksammats ha positiv inverkan på elevers språkliga utveckling. De texter som jag ska  

förhålla mig till är Judith Langers Effective Literacy Instruction (2002) som förhåller sig till 
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språkutveckling i stort, Palincsar och Browns Reciprocal Teaching (1984) som behandlar 

läsutveckling och slutligen Grahan, Harris och Santangelos Self-regulated Strategy 

Development (2008) som förhåller sig till skrivande. Jag har medvetet valt att ha en text som 

riktar sig mer åt läsning, en mer åt skrivning och en som behandlar de båda områden som en 

enhet. Övrig litteratur som använts har dels varit sådan som jag känt till från tidigare kurser i 

min utbildning, dels litteratur som jag hittat via bibliotekets sökdatabaser Eric och Libris. 

Några av de sökord jag använde mig av var; succesfull language instruction, skrivutveckling, 

läsutveckling, evidence based padagogy, framgångsfaktorer, strategy instruction, writing 

development, reading development och inlärningsstilar. Jag sökte också på namn på personer 

som jag stötte på i litteraturen. Ett exempel på det är Judith Langer som väckte mitt intresse 

då hon nämndes i flera andra texter. 

Samtliga tre metoder som mitt arbete kretsar kring är framtagna via så kallad 

framgångsforskning och de har alla fått stor uppmärksamhet hos andra forskare. Judith 

Langers Effective Literacy Instruction (2002) har bland annat uppmärksammats av Caroline 

Liberg (2008), som är en produktiv svensk forskare inom skolväsendet. Hon ser hur Langers 

framgångsfaktorer kan skapa möjligheter för den djupa läs- och skrivförståelse som 

efterfrågas i dagens samhälle (Liberg, 2008 :65). Palincsar och Brown (1984) är även dom väl 

refererade. Trotts att texten har några år på nacken så är modellen aktuell än idag. Williams 

artikel Taking on the role of questioner (2010) är ett exempel på att metoden appliceras på 

undervisning och bidrar till framgång även idag. Om man ser till svenska paralleller så kan 

även Monika Reichenberg (2008) nämnas som en som uppmärksammat teorin.  

Min tredje text,  Self-Regulated Strategy Development (2008) hittade jag genom en 

internationell översikt av framgångsfaktorer för framgångsrikt skrivande i skolan (Andrew, 

2009). Det är en metod som det skrivits mycket om och som utvecklats över tid. Metoden har 

bland annat inspirerats från Vygotskijs utvecklingsteori (Graham, Harris och Santangelo, 

2008: 122). 

 

4.2 Tillvägagångssätt 

När jag bearbetade litteraturen så började jag med att se på mina huvudtexter var för sig för att 

bena ut vad de ansåg gav positiv effekt på elevers lärande. Här efter kategoriserade jag in de 

olika tankarna utefter mina frågeställningar för att sedan kunna jämföra forskarnas tankar med 

varandra. De likheter jag hittade fick sedan ligga till grund för en diskussion där 
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huvudtexterna sattes i relation till annan för ämnet relevant litteratur som jag funnit längs 

vägen. 

 

4.3 Avgränsningar 

Jag har avgränsat mitt arbete till att beröra framgångsfaktorer för läs och skrivutveckling i 

skolan. Jag kommer inte att ta upp något speciellt kring elever med läs- och skrivsvårigheter. 

Jag har inte heller fokuserat specifikt på muntlighet, men det kommer oundvikligen att 

beröras i förhållande till läsning och skrivning. Mina avgränsningar sträcker sig till att 

behandla de tre specifika frågor som nämns under Syfte och frågeställningar här ovan som 

berör; likheter i forskarnas metoder för framgång, lärarens roll i klassrummet för gynnsam 

utveckling samt hur forskningen ser på lärande i individ- och grupperspektiv. En annan 

begränsning jag haft har varit åldersmässig. I mitt arbete riktar jag min uppmärksamhet mot 

elever i grundskolans senare år som redan har grundläggande läs- och skrivkunskaper och ska 

utveckla sina förmågor. 

 

5. Presentation av huvudtexter 

Här nedan kommer jag att presentera mina huvudtexter, tre olika forskares modeller 

beträffande framgång i skolans läs- och skrivutveckling. Det är en modell för läsförståelse 

(reciprocal teaching), en för skrivande (SRSD) och slutligen en modell som behandlar läsande 

och skrivande som ett integrerat ämnesområde (Effective Literacy Instruction). Det är sedan 

dessa som kommer att utgöra grunden till min vidare diskussion.  

 

5.1 Reciprocal Teaching 

Reciprocal teaching, eller ömsesidig undervisning som det kan översättas till på svenska, är en 

modell för hur elever kan lära från texter i klassrummet. De som står bakom arbetssättet är 

forskarna Sullivan Palincsar och Ann Brown. Metodens syfte är att utveckla en aktiv 

lässtrategi hos eleverna. För att nå dit får eleverna hjälp med att utveckla sin läsförståelse, 

men också tillfälle att utveckla strategier för att kontrollera sin egen förståelse (Palincsar och 

Brown, 1984: 121).  
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Enligt Palincsar och Brown (1984: 120) så är det många aktiviteter som ska pågå parallellt 

inom eleven då en aktiv lässtrategi aktiverats. Det handlar i första hand om att om att förstå 

syftet med läsningen för att veta vilka tidigare kunskaper som ska kunna plockas fram ur 

minnet och relateras till under läsningens gång. Samtidigt som denna jämförelse görs ska 

eleven kunna hålla sig kritisk till innehållet samt kunna urskilja det huvudsakliga innehållet 

och parallellt som hon är uppmärksam på detaljerna. Allt detta ska alltså ske samtidigt som 

det måste pågå en process där eleven kontrollerar sin egen förståelse, om allt hänger ihop och 

verkar logiskt genom att testa olika tolkningar och inferenser (Palincsar och Brown, 1984: 

120). 

Palincsar och Brown har plockat ut fyra aktiviteter som de anser vara stödjande då eleverna 

ska utveckla en aktiv lässtrategi som både ska främja läsförståelsen och fungera 

kontrollerande av läsförståelsen. Dessa aktiviteter är: 

 Sammanfatta texten med egna ord 

 Ställa väsentliga frågor till texten 

 Tydliggöra oklarheter 

 Förutsäga händelser (inferera) 

(Palincsar & Brown, 1984: 120) 

 

Modellen går ut på att elever ska turas om att leda samtal kring ett visst förutbestämt tema 

kring ett avgränsat stycke som eleverna läser (Palincsar och Brown, 1984: 121). I val av text 

ska läraren ta hänsyn till tre faktorer nämligen; textens nivå/läsbarhet, överrensstämmelsen 

mellan elevernas förkunskaper och innehållet i texten samt elevernas strategianvändning i 

förhållande till texten (Palincsar och Brown, 1984: 118). Då reciprokal teaching är ett 

arbetssätt som kräver övning, så är det läraren som måste ta mest ansvar i början genom att 

hjälpa eleverna att relatera texten till deras erfarenheter och lära ut de fyra ovanstående 

aktiviteterna. Sedan ska läraren successivt ge över mer och mer ansvar för att ställa relevanta 

frågor och hålla igång diskussionen till eleverna som turas om att vara samtalsledare. En 

fördel som Palincsar och Brown (1984: 123) påtalar med metoden är att elever som befinner 

sig på olika nivå kan delta i samtalet och alla kan bidra. Det är genom att elever delger sina 

olika uppfattningar, tolkningar, frågor och förklaringar som de skapar en gemensam djupare 

förståelse. 
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Två förmågor som de kunde se en tydlig utveckling av efter forskningsprojektet var elevernas 

förmåga att ställa frågor som berörde huvudpoängerna i texterna och deras förmåga att 

summera innehåll. Elevernas individuella läsförståelse, som testades via innehållsfrågor, 

visades också ha påverkats positivt (Palincsar och Brown, 1984: 25).  

 

5.2 Effective Literacy Instruktion 

Judith Langer (2002) har under fem år studerat läs- och skrivutveckling i 25 klassrum runt om 

i U.S.A. med utgångspunkt i den literacy-kompetens som krävs i dagens samhälle. Hon menar 

att det idag finns höga krav på att både kunna förstå och kommunicera olika typ av text utifrån 

kontext, en förmåga som hon benämner high literacy (Langer, 2002: 2). I Effektive Literacy 

Instruktion (2002) presenterar resultatet i form av de faktorer som hon funnit gynnsamma för 

att utveckla high literacy kompetens.   

I studien kunde Langer urskilja sex olika gemensamma drag hos de lärare vars elever 

lyckades bäst. Dessa faktorer kommer jag nu att presentera i punktform. 

 

 Variation av uppgifter. För effektiv undervisning bör läraren blanda sina metoder. 

De mest effektiva lärarnas undervisning innehöll alla tre följande uppgiftstyper. Dels 

separerad undervisning, där läraren riktar uppmärksamheten till just den enskilda 

förmågan, dels  imiterande undervisning där eleven ska inhämta förståelse genom små 

uppgifter riktade mot den aktuella förmågan. Men den uppgiftstyp som verkade vara 

mest avgörande var integrerad undervisning där den aktuella kunskapen eller 

förmågan sätts i ett meningsfullt sammanhang. 

 Prov- och testförberedelser. Vad som testas på proven måste stämma överrens med 

vilka kunskaper vi vill att eleverna ska ha tillägnat sig genom undervisningen. 

 Kopplingar till elevens tidigare kunskaper och erfarenheter är viktigt. Att tydliga 

kopplingar mellan moment och lektioner görs, ger också bättre sammanhang. 

 Strategier. Att lära ut strategier för både tänkande och handlande till eleverna kan 

bidra till att de bli självständiga i en större utsträckning. Detta yttrade sig i att eleverna 

hade lättare att hitta fel, se lösningar och också lättare att förstå de krav och kriterier 

som ställdes på dem. 
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 Möjligheter till djupare förståelse. Genom att ge elever möjlighet att gå vidare på 

området då de nått målen, kan de tillägna sig en djupare kunskap. 

 Social aktivitet elever emellan ska uppmuntras i klassrummet för djupare förståelse, 

utvecklande av kognitiva strategier och strävan mot nyfikna, frågvisa och 

reflekterande elever.  

 (Langer, 2002: 12-39) 

 

Langer har även uppmärksammat organisatoriska faktorer för lyckosam utveckling av 

skolan och dess undervisning. Det handlar om att det ska finnas samarbeten på skolan, dels 

lärare emellan och dels mellan lärare och skolledning. Att som lärare få vara med och påverka 

utvecklingen för hur skolan och undervisningen ska fungera samtidigt som det finns stöd 

uppifrån verkar enligt Langer (2002: 41-58) som det optimala. På de effektiva skolorna var 

det inte bara organisatoriska problem som diskuterades. Det visades även en omsorg för varje 

elevs problem. Det fanns en vilja att skapa en gemenskap (Langer, 2002: 59-60).  

Något annat som visade sig vanligt bland de lärare som bedrev den undervisning som visade 

på bäst resultatutveckling var att de ständigt fick möjlighet till kompetensutveckling. De 

uppdaterades hela tiden på vad som hände på deras respektive ämnesområde och fick också 

möjlighet att få reflektera dessa nya tankar och idéer med andra (Langer, 2002: 61-65).  

 

5.3 Self-Regulated Strategy Development (SRSD) 

Graham, Harris och Santangelo (2008: 79-80) beskriver ett antal skriftspråkliga aspekter som 

elever ofta kan ha svårt med i förhållande till skrivundervisningen i skolan. Det handlar bland 

annat om att kunna prioritera och strukturera innehållet och se vad som är viktiga fakta. 

Många elever lägger gärna ner så lite energi och tid som möjligt på skrivandet och saknar 

förmågan att kunna revidera sin egen text. Graham, Harris och Santangelo framhåller att man 

bör lära ut strategier för skrivande som en lösning på problemet. Self-regulated strategy 

development, eller självkontrollerad utvecklingsstrategi (min översättning), är en metod som 

stegvis beskriver hur man hjälper elever att tillägna sig effektiva strategier för skrivande. 

Effekterna som uppvisats av modellen är en ökad kvalitet på elevernas texter, en större 

förmåga att kunna strukturera och förändra sin texter genom att kunna välja mellan olika 
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strategier. Detta har även lett till en högre motivation bland eleverna (Graham, Harris och 

Santangelo, 2008: 78). 

Self-regulated strategy development är en modell i sex steg som i stort ser ut som följer: 

1. Skapa bakgrundskunskaper (t ex färdigheter som behövs för strategin) 

2. Diskutera strategins syfte och potential, vilka utvecklingsmöjligheter som finns med 

strategin. 

3. Visa hur strategin används. Gärna genom att tänka högt. Diskutera hur strategin skulle 

kunna bli mer effektiv. Hjälp eleverna att sätta individuella mål. 

4. Memorera strategin. Här ska eleverna tillägna sig strategin så att den ska kunna 

användas automatiskt. Det får gärna ske på ett lekfullt sätt. 

5. Eleverna får stöttning medan de gradvis tar över ansvaret för att använda strategin, 

gärna genom scaffolding. Använd samarbetsgrupper, förbered konstruktiv respons och 

positiv förstärkning.  

6. Det slutliga målet är att elever ska ha tillägnat sig strategierna så att de kan se då de är 

användbara och variera dem över tid. Glöm inte utvärdering.  

(Graham, Harris och Santangelo, 2008: 82-84) 

 

Stegen i sig är en guide för hur eleverna ska kunna tillägna sig strategier, men Graham, Harris 

och Santangelo (2008:86) tar även upp andra aspekter runt omkring som påverkar elevernas 

skrivande. De menar att genom att låta eleverna ha en aktiv roll i lärandet av strategierna så 

ökar både elevernas motivation och den positiva attityden hålls uppe. De blir på så sätt ägare 

av skrivprocessen och mer mottagliga för förståelsen av hur tid och energi hänger samman 

med bra text. De måste helt enkelt se värdet i att lära sig och använda sig av strategin.  

Men det är inte bara elevernas engagemang som sägs ha positiv effekt för lärandet. Graham, 

Harris och Santangelo (2008: 86) hävdar också att en entusiastisk lärare kan påverka 

elevernas lärande positivt.  För att hålla motivationen uppe konstaterar de även att 

skrivuppgifter med verkligt syfte och verkliga mottagare är att föredra. Då ökar elevernas 

intresse och prestationen blir då bättre. 

Vidare beskrivs utvärdering som en viktig del av metoden. De poängterar att det aldrig finns 

en modell som passar alla. Därav krävs kontinuerlig utvärdering av hur de olika strategierna 
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fungerar för varje enskild elev. Utefter det ska läraren hjälpa eleven att modifiera strategin för 

maximal utveckling hos eleven (Graham, Harris och Santangelo, 2008: 84-85). Utvärdering, 

liksom respons på texter som eleven skriver ska förekomma kontinuerligt, men det gäller att 

fokusera på rätt saker. Att ge svårigheter och misstag för mycket uppmärksamhet menar de 

ger en negativ effekt på skrivandet. Istället anser de att fokus bör ligga på ett problemområde i 

taget samtidigt som det positiva i texten framhålls (Graham, Harris och Santangelo, 2008: 87) 

Klassrumsmiljön är också en aspekt som nämns i samband med modellen. Grahan, Harris och 

Santangelo (2008: 86-87) framhåller saker som att fånga elevers intressen i undervisningen, 

uppmuntra dem att utmana sig själva genom att ta risker, hjälpas åt elever emellan och ett 

klassrum präglat av förväntan, stöttning och beröm. 

 

6. Analys 

Här ovan har jag presenterat tre olika modeller som uttrycker olika faktorer som anses leda till 

framgång i skolans läs- och skrivundervisning utifrån sina specifika mål. Langer (2002) har 

tittat på faktorer som ska gynna high literacy, d.v.s. en djup textförståelse där både förståelse 

för innehåll och textens kontext är centralt. De andra två visar på modeller för hur strategier 

kan läras ut och användas hos eleverna. Palincsar och Browns (1984) modell för textsamtal 

som ska öka elevers läsförståelse och Graham, Harris och Santangelos (2008) modell som 

istället behandlar hur man lär ut strategier för att utveckla elevernas skriftliga förmåga. Här 

nedan kommer jag först att se på texterna i förhållande till varandra under rubriken Analys av 

huvudtexter, för att sedan diskutera mina resultat i förhållande till övrig litteratur.  

 

6.1 Analys av huvudtexter 

Det första som jag vill jämföra texterna emellan är just de strategier som de beskriver, vad det 

egentligen är i dem som ska verka gynnande för elevers läs- och skrivutveckling. 

I Palincsar och Browns (1984) modell reciprocal teaching eftersträvas en aktiv lässtrategi hos 

eleverna. Det handlar om att kunna förstå en text och samtidigt ha förmågan att kontrollera 

den egna förståelsen. Det är genom att föra samtal kring texter som eleverna ska utveckla 

dessa färdigheter (Palincsar & Browm, 1984: 121).  
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För maximal utveckling ska texten vara noggrant utvald.  Det som påverkar om en text är 

lämplig att använda menar de är textens nivå/läsbarhet, överrensstämmelsen mellan elevernas 

förkunskaper och innehållet i texten samt elevernas strategianvändning i förhållande till 

texten. Något annat att ha i åtanke vid val av text är att eleverna bara ska läsa ett stycke i taget 

och tala kring det (Palincsar & Brown, 1984: 118). Till en början är det läraren som leder 

samtalen i rätt riktning. När eleverna sedan börjat tillägna sig arbetssättet så är det de som får 

ta allt större ansvar för samtalen (Palincsar &, Brown, 1984: 123).  

Graham, Harris och Santangelos (2008: 78) sexstegsmodell för strategiinlärning beträffande 

skrivande går också ut på att elever ska kunna tillägna sig strategier, i det här fallet för 

skrivandeprocessen. Dessa strategier ska de sedan själva kunna avgöra då de är lämpliga att  

använda. Förutom strategiinlärningen så uttrycker de även tankar kring hur skrivuppgiften i 

sig borde utformas för att vara motiverande för eleverna. Att skrivuppgiften dels förhåller sig 

till sådant som är angeläget för eleven samt att uppgiften gärna får förekomma i ett verkligt 

sammanhang är saker som de betonar (Graham, Harris & Santangelos, 2008: 86).   

Liksom i reciprocal teaching, så är eleverna aktiva under inlärningen av metoderna. Eleverna 

får hela tiden delta i diskussioner om strategins syfte, potential och utvecklingsmöjligheter. 

Att se funktionellt på av strategierna anser Graham Harris och Santangelo har positiv inverkan 

på elevernas attityd och motivation. I och med elevens självständighet menar de att känslan av 

att kunna påverka sin egen text förstärks och eleverna får då en ökad förståelse för hur större 

insats faktiskt har effekt på skrivandet (Graham, Harris & Santangelos, 2008: 86). 

I self-regulated strategy development är det inte bara själva metoden som är väsentlig, även 

utvärderingen beskrivs som viktig. Utvärderingen bör beröra både hur eleverna hanterar 

strategin och granska elevernas självförtroende som skrivare, deras attityd genom 

skrivprocessen och uppfattning om skrivprocessen. Den bör ske kontinuerligt och 

uppmärksamma om strategierna används så som den har lärts ut eller modifierats av eleven 

och vilka eventuella konsekvenser denna modifiering eventuellt bidragit till (Graham, Harris 

& Santangelos, 2008: 85-86).  

I effective literacy instruction beskrivs inte något specifik strategi som ska läras ut i specifikt 

syfte. Dock menar även Langer (2002) att det är viktigt att lära ut olika strategier, både för hur 

man ska tänka och hur man sedan ska praktisera sina tankar. Hon hävdar att eleverna på så 

sätt blir bättre på att hitta lösningar på problem. I och med att de får lättare att förstå krav och 
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kriterier i förhållande till sitt eget arbete, får de också förståelse för hur kraven skulle kunna 

mötas (Langer, 2002: 28).  

Langer (2002) tar även fasta på förmågan att kunna använda språket funktionellt, att kunna 

förmedla sig i olika syfte och med olika avsikt. För att kunna utveckla en sådan språklig 

medvetenhet nämner hon ett antal gynnande element i förhållande till läsning och skrivning. 

Det handlar om uppgifter som varierar från att beröra detaljer till att sättas i stora 

sammanhang. Det skulle exempelvis kunna vara att typiska stildrag för en genre först studeras 

för att sedan sättas in i den kontext de hör hemma. Något annat som hon framhåller som 

viktigt är att se till varje elevs nivå, att undervisningen hela tiden ska utmana eleverna 

(Langer, 2002: 12-14).  

Om man ser till utvärderingens betydelse så har inte Langer någon lika tydlig mall som i self-

regulated strategy development. Hon påpekar dock vikten av att läraren måste veta avsikten 

med sin undervisning för att kunna relatera undervisning och prov till varandra. På detta sett 

kan man sedan utvärdera om eleverna ha kunnat ta till sig den kunskap som avsågs (Langer, 

2002: 17-23).  

Eftersom det finns skilda uppfattningar hos de tre forskarna om hur undervisningen ska 

utföras, så finns det även skiljda bilder om hur läraren ska vara och vilka huvudsakliga 

uppgifter läraren bör ha för att elevernas språkliga utveckling ska gynnas. Därför kommer jag 

att ställa texternas sätt att se på lärarollen och klassrummets klimat och miljö  bredvid 

varandra. 

I Palincsar och Browns (1984) reciprocal teaching beskrivs läraren som en viktig förebild för 

eleverna. Läraren ska till en början ses som en modell för hur lärandet ska gå till. 

Huvudtanken är att eleverna genom att studera läraren och delta i samtal tillsammans med 

henne ska kunna lära sig strategier för hur de kan lära genom samtal. På detta sätt menar de att 

läraren i roll som modell tids nog ska kunna backa ut från samtalet och alltmer övergå till att 

vara stöttande. Just stöttning vid behov i samtalen blir betydande hos läraren i den här 

modellen. Hon kan då se till att ingens uttalande blir hängande i luften utan att samtalet kan 

fortgå i en positiv anda. Att alla får känna att deras tankar har betydelse ger en trygghet för 

alla att kunna uttala sig (Pallincsar och Brown, 1984: 123).  

Även i Self-regulated strategy development ses läraren till viss del som en modell för hur 

strategierna ska kunna användas praktiskt hos eleverna. Ett exempel på det är att lärarna 
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rekommenderas att tänka högt för att demonstrera hur strategin ska användas för att föra 

tankarna framåt i praktiken (Graham, Harris och Santangelo, 2008: 82). Till lärarens uppgift i 

modellen hör också att stötta eleverna, ge dem respons på texter och utvärdera hur de olika 

strategierna fungerar hos varje elev (Graham, Harris och Santangelo, 2008: 84-87).   

Liksom det är viktigt med ett öppet och positivt klimat för fungerande samtal i reciprocal 

teaching, så framhålls klassrumsklimatet och klassrumsmiljön som viktiga faktorer för 

lyckosamt arbete även i self-regulated strategy development. Det Graham, Harris och 

Santangelo (2008: 86-87) anser gynnande för inlärningen är ett lättsamt stöttande klimat 

tillsammans med en trivsam och inspirerande miljö som skapar förutsättningar för lärande. I 

förhållande till det nämns saker som förväntan, trygghet i att ta risker, hänsyn till intressen, 

elevers möjlighet att påverka arbetsuppgifternas utformning, dialog och framförallt en "jag 

klarar av det här"- attityd. Vidare poängterar de betydelsen av att läraren är entusiastisk för 

det hon lär ut. De menar att entusiasmen smittar av sig till eleverna och håller uppe deras 

positiva inställning. 

Bland de faktorer som Langer (2002: 32-33) tar upp i förhållande till lärarrollen för high 

literacy-kompetens talas det inte om läraren som modell, utan istället läraren som den som 

hela tiden ska driva elever till större utmaningar för att eleverna ska utveckla en djup 

förståelse. För att uppnå djup förståelse ingår enligt henne att ha varierade arbetssätt där fokus 

går från att öva en enskild förmåga eller kunskap till att kunna förstå det nya i ett större 

sammanhang. I den processen ser hon imiterande uppgifter som ett steg, vilket bl.a. skulle 

kunna innebära att läraren själv agerar modell för hur lärandet ska gå till (Langer, 2002: 13-

15).  

Var det gäller responsarbetet så ger inte Langer (2002) några direkta tips. Däremot har hon 

kopplat samman de effektiva lärarna med egenskapen att bry sig om varje elev. Enligt hennes 

studie finns det alltså ett samband mellan goda lärare och lärare som skapar en gemenskap 

med eleverna genom att ta deras problem på allvar (Langer, 2002: 60-61).  

Men det är inte bara eleverna som behöver vara motiverade och engagerade. Langer (2002: 

61-65) har funnit kompetensutveckling hos lärare som en gemensam faktor mellan lärare som 

lyckas med sin undervisning. Lärare behöver också bli inspirerade och finna sin motivation 

genom att själva lära nya saker för att kunna bedriva effektiv undervisning. 
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Då det är elevernas språkliga utveckling som står i fokus i denna uppsats, vill jag nu lyfta hur 

de olika forskarna ser på individanpassning av undervisning. Att bara se till individen då det 

handlar om att lära i en klassrumsmiljö anser jag skulle ge en skev bild i förhållande till 

verkligheten. Därför kommer jag också att presentera hur de tre huvudtexterna behandlar 

lärande i samspel. 

Att relatera det aktuella ämnet till tidigare erfarenheter är något som Palincsar och Brown 

(1984: 123) slår ett slag för. Då eleverna ska kunna diskutera texter och göra egna inferenser 

blir detta ytterst relevant menar de. Individuella bakgrunder och erfarenheter kan alltså kräva 

att flera olika perspektiv presenteras för att alla ska nås. Att det finns skillnader i elevers 

erfarenheter är inte något de ser negativt på i undervisningen utan snarare tvärt om. De menar 

att nivåskillnader och olika uppfattningar också är väsentligt för ett gemensamt lärande, där 

eleverna kan lyfta varandra. Ett väl fungerande elevsamarbete ser de snarare som en 

förutsättning för att reciprocal teaching ska fungera.  

Palincsar och Brown (1984: 123) eftersträvar ett klassrum där alla elever är delaktiga och alla 

kan dela med sig av sina tankar kring handlingen och tillsammans uppmärksamma och reda ut 

sådant som kan missförstås. Här får enskilda tolkningar chans att synas och diskuteras i 

förhållande till andra vilket kan öppna nya sätt att tänka hos elever och en förståelse för att allt 

inte är entydigt. De beskriver hur en elev på lägre nivå bidrar med grundläggande aspekter 

från texten samtidigt som hon lär från djupare resonemang som de på högre nivå kan bidra 

med. Eleverna få på så sätt öva både på att formulera sig, lyssna, värdera kunskap genom att 

resonera och därigenom bygga sin egen kunskap.  

I Self-regulated strategy development blir kamraterna även där viktiga för varandra i 

diskussionen om hur strategierna kan användas. Genom att dela sina tankar får eleverna en 

starkare uppfattning om strategin och dess potential som strukturerande hjälpmedel (Graham, 

Harris och Santangelo, 2008: 82). Även då eleverna tillägnat sig strategierna och ska börja 

tillämpa dem på sina skriftliga uppgifter blir kamraterna en viktig resurs. Graham, Harris och 

Santangelo (2008: 86) uppmuntrar att elever ska samarbeta för att utveckla sina idéer och 

stötta varandra. 

I tillägnandeprocessen av strategier så framhåller Graham, Harris och Santangelo (2008: 82) 

dock hur varje individ måste visas hänsyn. Det handlar dels om att varje elev ska få stöd 

utefter sina behov då de tar över mer och mer ansvar för processen i sitt arbete och dels 

uppmuntran till att eleverna ska sätta individuella mål. Att ta hänsyn till elevers intressen vid 
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utformandet av uppgifter är också aktuellt i teorin. Helst ska eleverna få chans att vara med 

och påverka inriktningen på uppgifterna  (Graham, Harris och Santangelo, 2008 :86). 

I en undervisning som ska främja literacy-kompetenser hävdar Langer (2002) liksom de andra 

två, att det sociala samspelet i klassen har betydelse. Hon uppmärksammade ett större 

engagemang hos eleverna då de fick chans att lära i ett socialt samspel. Genom att uppmana 

till social interaktion menar Langer också att förståelsen ökar hos eleverna samtidigt som de 

får chans att utvecklas till spontant reflekterande och nyfikna individer (Langer, 2002: 39). 

Hon betonar också att det inte bara är samtalet i sig som har effekt, utan att det är hur 

grupperna används och hur samtalsformen stadgats hos eleverna som påverkar (Langer, 2002: 

36). 

Gällande individanpassning av lärandet så skriver Langer (2002: 32-33) att starka elever inte 

ska stoppas av för låga mål från lärarens sida, utan att de hela tiden ska utmanas vidare. 

Hennes resultat pekar också på att det är viktigt att koppla samman ny kunskap med elevens 

liv utanför skolan och tidigare erfarenheter samtidigt som lektioner och arbetsområden borde 

kopplas samman med varandra (Langer, 2002: 23-24).  

Efter att ha studerat texterna hittade jag tre kategorier som alla utmärkte positiva effekter för 

läs- och skrivutveckling, nämnlige; Metoder, arbetssätt och respons; Lärarrollen och miljön; 

samt individ och grupperspektiv på lärande. Dessa kategorier kommer nu att utgöra 

strukturen för kommande diskussion.  

 

6.2 Metoder, arbetssätt och respons 

Något som de tre texterna har gemensamt är strävan efter en aktiv elevroll. Att denna skulle 

utvecklas genom att läraren lär ut strategier är även det något som samtliga har 

uppmärksammat. Genom att eleverna får lära sätt att tänka och handla så lär de sig att både 

uppmärksamma problem och brister men också att hitta lösningar i sina uppgifter. Genom att 

medvetandegöra lärandeprocessen menar de alla tre att vi skapar självständiga elever med 

ansvar för sitt lärande (jmf. Graham, Harris och Santangelo, 2008, Langer, 2002, Palincsar 

och Brown, 1984). 

Denna strävan efter aktivt deltagande elever i klassrummet som uppmärksammas i 

huvudtexterna verkar motsäga hur den faktiska praktiken till stor del ser ut, i alla fall 

beträffande elevers utrymme i helklass. Hattie (2012: 72-75) har uppmärksammat den ojämna 
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fördelningen av taltid i klassrummet. Han menar att, om vi vill att elever ska vara aktiva på 

lektionerna får vi inte vara rädda för att låta dem höras. Om läraren skyddar eleverna från 

risken att säga fel saker inför klassen, så kan klassrummet inte heller fungera som ett 

dialogiskt klassrum. Enligt Hattie (2012: 72-73) så är det bara 10-15 % av det som sägs i 

klassrummet som faktiskt leder till dialog med eleverna. Denna dialog är viktig, inte minst för 

att den visar på hur de olika individerna i klassrummet resonerar, och därmed också hur de 

lär. 

Att skapa dialog för lärandet i klassrummet kan ske på olika sätt och i olika syfte. Förutom att 

elever får öva på att formulera sig, bemöta argument och ta del av varandras tankar så 

framhåller Molloy (2011: 142) även dialogen i klassrummet som ett sätt för läraren att kunna 

ta del av elevernas tankar. Hon menar att läraren måste lyssna på elevernas resonemang, för 

utan dem hade läraren bara haft möjlighet att föra över sina tankar och åsikter som om det var 

en fråga om rätt och fel. Palincsar och Brown har sin modell för att skapa dialog kring 

litteratur, men det finns fler möjligheter. Ett annat sätt är att dialogen tar fart genom att 

eleverna får något form av skrivuppgift i förhållande till texten. En av möjligheterna är att 

använda loggböcker (Molloy, 2011: 143, Molloy, 2008: 16, 345 Svedner, 2010: 67). I 

loggboken får alla elever en chans att göra sin röst hörd. Molloy (2011: 143-144) framhåller 

också hur loggar är ett bra sätt att lära känna eleverna och hur läraren får en möjlighet att 

bygga sin undervisning på elevers reflektioner. En annan benämning som hon använder är 

dialoglogg (Molloy, 2011: 73). Med det menar hon att funderingar som eleverna skriver i 

loggboken bytes eleverna emellan. De läser och kommenterar på varandras tankar vilket 

innebär att alla blir sedda och alla uppmärksammas på saker som de kanske inte hade sett 

förut.  

Förutom aktivt elevdeltagande så har även olika form av respons uppmärksammats i 

huvudtexterna. Respons kan ske på flertal sätt och med olika fokus. Hos Graham, Harris och 

Santangelo (2008: 85-86) ser vi exempel på respons i positiv anda som fokuserar direkt på 

elevernas förmågor och prestationer. Hos Palincsar och Brown (1984: 123) är det snarare en 

utveckling i dialog där problem och lösningar möts och reds ut tillsammans. Langer (2002: 

17-23) poängterar vikten av att prov och undervisning verkligen stämmer överens så att 

eleverna blir bedömda på det de ämnat lära sig.  

Även om responsen sker i stunden som hos Pallincsar och Brown eller genom utvärderingar 

och prov som hos de andra två, så kan jag se hur det handlar om att bygga positiva relationer, 
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skapa tillit och upprätthålla viljan att lära. Om man ser till vad andra har skrivit så verkar 

lärande och tillit till den egna förmågan gå hand i hand. Monica Reichenberg (2008: 11-12) 

förklarar förhållandet som så att upprepande misslyckanden kan leda till en negativ självbild 

och osäkerhet. Det kan i sin tur leda till att eleven blir passiv för att undvika att göra fel. Om 

ett sådant beteende inte uppmärksammas och hindras bidrar det till sämre prestationer och 

därmed också torftigare kunskaper. Därför verkar det viktigt att hitta en balans mellan att 

utmana och se till att eleverna klarar av det de gör. På så sätt kan responsens fokus hamna på 

positiva faktorer och därmed kan eleverna bygga en tilltro till den egna förmågan.  

Joan A Williams (2010: 278-281) har använt sig av reciprocal teaching just i syftet att stärka 

elevers självförtroende.  Hon upplevde att eleverna vågade ställa frågor och lyfta funderingar i 

en större grad än tidigare efter att han fått in arbetssättet i sitt klassrum. Metoden visade också 

på positiva effekter i elevernas språk då de resonerade eller förklarade saker för varandra. 

Hattie  (2012: 46, 51) skriver att vi hela tiden ska utmana en nivå över elevens nuvarande 

kunskapsnivå och att utmaning ger lust. Han anser också att synligöra målbilden kan bidra till 

ökat självförtroende hos eleverna. Detta för att eleverna ska kunna se var de befinner sig i 

förhållande till målen och samtidigt se sin progression. Finns målen inte synliga så blir det lätt 

elevens mål att jämföra sig med en klasskamrat istället vilket egentligen inte ger eleven 

korrekt respons.  

 

 "det är inte texten som ska bli perfekt, det är skrivaren som ska bli bättre" 

(Svedner, 2010: 166) 

 

Citatet ovan syftar även den på hur viktig responsen är. Svedner (2010: 169) betonar att 

läraren inte får ta över elevens text genom att rätta den, utan ska istället ge personlig 

handledning med anmärkningar på vad eleven själv skulle kunna förbättra. Liksom Graham, 

Harris och Santangelo (2008) så är han noga med att belysa betydelsen av positivt gensvar, 

för att eleverna ska känna meningsfullhet i sitt skrivande. Mehlum (1995: 125) framhåller 

också att responsen måste vara problemfokuserad och konkret för att få effekt. 

Att hitta en lämplig balans på struktur och formalia samtidigt som texterna ska få spegla 

eleverna är säkerligen inte alltid lätt. Mehlum (1995: 35, 42) föreslår att lärare ska vara 
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uppmärksamma på när nya språkdrag uppkommer i elevers texter, då det är tecken på att flera 

i klassen kan vara mogna för just det draget. Han menar att läraren alltid bör undervisa i 

skärningspunkten mellan vad eleverna klarar av, håller på att lära sig och vad de behöver lära 

sig. 

Palincsar och Brown (1984: 121) förespråkar i sin text att elevernas läsning ska koncentreras 

till ett begränsat stycke i taget. Tanken är att styckningen av texten ska fungera främjande 

men Reichenberg (2008: 87) varnar för att läsningen istället kan bli allt för fragmenterad och 

därför försvåra helhetsförståelsen då eleverna inte får skumma hela texten först. Just att få en 

enhetlig förståelse menar Reichenberg (2008 :46-54) inte alltid hjälps av att texten blir 

kortare. Det är istället meningarna runt omkring det väsentliga, det som sätter allt i sitt 

sammanhang som är av betydelse. 

Enligt den internationella studien om elevers läs-literacies, PIRLS (Skolverket, 2010: 15) så 

saknar den svenska läsundervisningen till viss del den form av formell läsundervisning som 

föreslås i reciprocal teaching. Läsningen tycks begränsas till just läsning i sig utan att 

förståelsen fördjupas eller kontrolleras genom sådana strategier som Palincsar och Brown 

(1984) föreslår. Utifrån det resonemanget så verkar läsförståelse och textrörlighet ha en stark 

koppling. Med textrörlighet menas att  kunna vandra mellan textens olika nivåer i handling 

och struktur, kunna dra paralleller till sin egen verklighet samt fundera över textens 

sammanhang och relation till mottagare och avsändare (Wiksten Folkeryd m.fl., 2006: 170-

171). För att utveckla en avancerad textrörlighet så framhåller Liberg, Geijerstam och 

Wiksten (2010: 53) både samtal, läsande och skrivande i förhållande till text som viktiga 

redskap för att gå in i den aktuella texten. 

 

6.3 Lärarollen och miljön 

Birgitta Kullberg (2004: 158) skriver att det inte finns någon som kan lära någon annan 

någonting. Men eftersom lärande alltid sker i ett sammanhang, så är det lärarens uppgift att 

skapa möjligheter för lärande. Lärarrollen och miljön för lärandet har också kommit fram som 

en gemensam punkt bland de framgångsfaktorer jag hittat i mina huvudtexter. 

Angående lärarrollen, så ser jag hur Langer (2002) skiljer sig något från de andra två. Hon 

framhåller utmaningen, att hela tiden tänja på elevers kunskapsgränser (Langer, 2002: 32-33). 

De andra två ser mer läraren som den som ska överföra sätt att tänka för att eleverna ska få 
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redskap för att kunna utveckla sig själva. Modelltänket är dock inte främmande hos Langer 

heller, då hon ser imitation som en av de uppgiftstyper som är viktiga för att skapa en god bas 

för kunskap (Langer, 2002: 13-15). Jag ser inte hur någon av ovanstående punkter utesluter 

någon annan, utan snarare att de har lagt tyngdpunkt på olika delar. 

Även i annan litteratur som berör svenskundervisningens praktik så lyfts läraren i egenskap av 

modell. Ett exempel fann jag hos Anders Mehlum (2002: 197) som skriver att läraren inte 

bara fungerar som modell för skrivande, utan även som modell för hur bedömning ska gå till. 

Genom lärarens kommentarer menar han att eleverna får en bild av vad som är önskvärd 

kunskap och hur de ska bedöma sina egna  texter och andras. I likhet med Graham, Harris och 

Santangelos (2008) tankar om modelltext så skriver även Gunilla Molloy (2011: 134-135) om 

betydelsen att ha förebilder. Dessa menar hon att man kan få genom att studera texter inom 

den genre som man arbetar med för att få förebilder i både språk och struktur. 

Om man ser till det som nämns i förhållande till miljö, så är samtliga tre forskare överens om 

att klimatet och miljön har betydelse för elevernas utveckling. Palincsar och Brown (1984: 

123) vill se ett tryggt klimat där alla vågar uttrycka sig. Även Graham Harris och Santangelo 

(2008: 84-87) framhäver tryggheten som en viktig aspekt, men också en inspirerande miljö 

och en "jag klarar av det här"- attityd. De poängterar också att det inte bara är eleverna som 

ska hålla den positiva andan framme. De menar att även lärarens entusiasm är viktig för 

elevernas lärande. En positiv inställning från lärarens sida kan då smitta av sig till eleverna. 

Att lärarens inställning är viktig skriver även Langer (2002: 61-65) om. Hon fann 

kompetensutveckling hos lärare som en inspiration och motivationskälla för att behålla 

glädjen och den positiva andan kvar i undervisningen. 

Om man ser till huvudtexterna går att konstatera att den positiva inställningen helst ska prägla 

hela klassrummet. Klimat och miljö för lärande är en ingrediens till framgång som 

uppmärksammats även på andra håll. I Skolverkets kvalitetsgranskning, som jag nämner i 

bakgrunden, behandlar bland annat klassrummets förutsättningar för läs- och skrivutveckling. 

I resultatet där framhålls faktorer som öppet klimat, ett flerstämmigt klassrum och att eleverna 

ska få chans att uttrycka sig både skriftligt och muntligt i interaktion med varandra 

(Skolverket, 2000). Även Hattie (2012: 69-70) framhåller att förhållandet mellan lärare och 

elever bör präglas av omsorg, tillit, samarbete och respekt. Det är i en sådan miljö som 

misstag tillåts vara ett led i utvecklingen. Både Per Olof Svedner (2010: 187) och Hattie 

(2012: 23) beskriver också hur förväntningar och tilltro till eleverna som nycklar till 
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framgång, att elever presterar det vi förväntar oss av dem, att höga förväntningar och 

framgång hör ihop.  

Enligt Graham, Harris och Santangelo (2008: 86) så fungerar en aktiv elevroll där eleven 

självständigt kan använda strategier både som motivationshöjare och för att behålla en positiv 

attityd hos eleverna i undervisningen. Jag har tidigare nämnt Langers (2002: 61-65) resultat 

som pekar på att kompetensutveckling kan hjälpa så att även läraren kan hålla motivationen 

uppe i sitt arbete och ha en positiv attityd i klassrummet. Att som lärare utvecklas 

kunskapsmässigt och därmed förstärka tillit till den egna förmågan ser även Kullberg (2004: 

175) som motivationsgynnande för lärare och därmed positivt för undervisningen 

 Att behålla en positiv anda och upprätthålla elevernas lust i lärandet ser Kullberg (2004: 23-

25) som en avgörande faktor för lyckosam undervisning. Hon menar inte bara att det 

underlättar psykiskt utan även har en fysiologisk inverkan som underlättar lärandet. Hon 

hänvisar till forskaren Edwin B. Jelks som kommit fram till att skratt och rörelser ökar 

syresättningen till blodet och i och med att hjärnan får mer blod, så blir inlärningen mer 

lustfylld och inte lika betungande (Kullberg, 2004: 23). Ytterligare en fysiologisk aspekt 

hänvisas till neurofysiologen Martin Ingvar. Han förklarar att stresshormonet cortisol 

tillvärkas i stor mängd i hjärnan om eleven har en negativ inställning eller får negativt 

bemötande, vilket blockerar förmågan att utveckla tänkande (Kullberg, 2004: 25). Så det är 

alltså inte bara för en trivsam lärandemiljö som vi ska behålla en positiv attityd och hålla uppe 

motivationen i klassrummet. Även den fysiska aspekten  är anledning till att vända negativa 

inställningar så fort det går.  

Trots alla gynnsamma faktorer som nämns här så är det inte möjligt för en ensam lärare att 

skapa den optimala undervisningen själv. Det menar Hattie (2012: 150). Han anser istället att 

utvecklingen av undervisningen ska ske genom att det förs en öppen dialog mellan aktörer i 

skolan där framgångar och problem kan delas. Alla borde ha ett intresse av skolan och 

undervisningen sker för elevernas bästa. Men det krävs att vi strävar åt samma håll och tar 

tillvara på alla erfarenheter för att lyckas på bästa möjliga sätt. 

 

6.4 Individ- och grupperspektiv på lärande 

Ett konstaterande från samtliga huvudtexter är att undervisningen på ett eller annat sätt bör 

anpassas för varje elev. Det som nämns i förhållande till nivåanpassning i huvudtexterna är 
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anpassning av stöd, att utmana eleverna mer eller ta vara på nivåerna genom att låta elever 

med som kommit olika långt diskutera tillsammans för en djupare förståelse. Alla tre är också 

överrens om att elevernas intressen ska få påverka undervisningen på ett eller annat sätt. Det 

kan vara förståelsegynnande i förhållande till läsförståelse (jmf. Palincsar och Brown, 1984) 

eller vara underlättande för meningsfulla skrivuppgifter (jmf. Graham Harris och Santangelo, 

2008).  

Det finns många frågetecken kring vad det innebär att möta eleven utefter dennes 

förutsättningar. I huvudtexterna talas det om stöd och intresse, men i vilken mån och till vilket 

pris kan man ju fundera över.  Jag har lagt märke till att litteraturen är något oense. Det finns 

en teori om att man ska ta hänsyn till elevers intressen och kunskapsbas för att kunna 

undervisa på en lämplig nivå och förhålla sig till något som eleverna är bekanta med.  En 

annan syn på det hela är att man även ska ta hänsyn till så kallade lärstilar som elever kan 

tänkas besitta. Rita Dunn (2001: 5) förklarar lärstilar som att varje hjärna har ett speciellt sätt 

att ta in ny information och att detta sätt borde visas hänsyn för elever i skolan. Det kan dels 

handla om huruvida individen har ett analytiskt eller holistiskt sätt att tänka, dels om minnet 

fungerar bäst genom att ta till sig kunskap genom att höra, observera, göra anteckningar eller 

röra på sig (Dunn, 2001: 11).  

Robinson (2010: 8) har också en tanke om att elever lär på olika sätt. Han tror att alla har 

någonting som de är bra på och som de tycker om. Att finna denna passion menar han är 

avgörande för vilka prestationer man är villig och kapabel till. Han menar att passionen kan 

finnas rakt framför näsan på eleven, men presenteras ämnet på ett sätt som inte tilltalar, så 

finner inte heller eleven sin förkärlek till ämnet. Utifrån de anekdoter som boken innehåller 

drar han slutsatsen att "Många känner också att det som de är bra på inte värderas i skolan" 

(Robinson, 2010: 11-12). Därför menar Robinson (2010: 8, 14) att det är viktigt att tillgodose 

flera sätt att lära i skolan, att ha kreativa miljöer.  

Någon som inte är lika imponerad av lärstilstänket är Hattie (2012). Han anser att skolan ska 

synliggöra lärandet och sätta sig in i elevers sätt att tänka för att kunna genomföra så effektiv 

undervisning som möjlig. Men att dela in elever efter inlärningsstilar ser han inte som något 

alternativ. I det resonemanget stödjer han sig på forskning som talar för att elever tenderar att 

visa olika lärstilar i olika ämnen (Hattie, 2012 :79).  

Caroline Liberg, Åsa af Geijerstam och Jenny Wiksten Folkeryd (2010: 23) skriver om tre 

olika sätt att lära ut nya saker, nämligen att arbeta textinriktat, elevinriktat eller 
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individinriktat. I den förstnämnda står läraren och hennes tolkning av texten i centrum, i den 

andra arbetar eleverna tillsammans utifrån texten och i den tredje arbetar eleverna var för sig 

med hänsyn till elevens sätt att lära. I huvudtexterna nämns elevernas förutsättningar som en 

viktig utgångspunkt för lärande, att det är eleven i centrum. Något som jag reagerade på då 

jag läste om de tre undervisningsformerna var att ta allt för stor hänsyn till elevernas 

individuella sätt att lära, står i kontrast till det sociokulturella perspektivet där elever lär i 

interaktion. jag tror att balansen kan vara svår, att nå fram till alla elever samtidigt som 

eleverna gärna ska lära i samspel, men att det är en viktig tanke att uppmärksamma. 

I huvudtexterna nämns betydelsen av funktionella uppgifter i förhållande till elevens 

verklighet. Denna tanke får även stöd i resonemang hos Mehlum (19995: 36-37). Han ser 

dock ett problem som kan uppstå på vägen mellan uppgiftens utformning och elevernas 

verklighet. Han förklarar att en uppgift som är för specifik kan ge eleverna svårigheter att 

hitta sig själva i förhållande till den. Samtidigt kan en för generell uppgift också innebära 

svårigheter för eleven att hitta det Mehlum kallar för grundkänslan. Därför behöver läraren 

med hjälp av ramuppgifter hjälpa eleverna att hitta kopplingen till sig själva i förhållande till 

ämnet (1995: 163, 112-113).  

Det är inte bara tanken om individanpassning som texterna har gemensamt. Angående socialt 

samspel i klassrummet var samtliga texter positiva. Langer (2002: 39) kunde se ett större 

engagemang hos elever som fick chans att lära i ett socialt samspel. Hon menar att de med 

hjälp av varandra kan utvecklas till nyfikna och reflekterande elever. Tanken att eleverna är 

en tillgång för varandra då de ska tillägna sig kunskap får hon även stöd av hos de andra två. 

Palincsar och Brown (1984: 123) ser det som en förutsättning för givande diskussioner kring 

texter där elever kan lyfta varandra. I Self-regulated strategy development blir kamraterna 

viktiga för varandra då de diskuterar strategiernas potential. Där uppmuntras även eleverna att 

samarbeta och stötta varandra och utveckla idéer tillsammans under hela skrivprocessen 

(Graham, Harris och Santangelo, 2008: 82, 86). 

Att stöd och kommunikation elever emellan verkar positivt i lärandet är mina huvudtexter 

eniga om, men det finns också dem som uppmärksammat att det inte alltid har en positiv 

inverkan. Här syftar jag framförallt på responsarbetet som ständigt pågår mellan elever i 

klassrummet. Det kan handla om respons som läraren uppmanat till, eller spontan efterfrågan 

elever emellan. Hattie (2012: 122) varnar för att kamratrespons är något som måste användas 

medvetet och måttligt för att inte få en negativ effekt. Risken, menar han är att elever kan 
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mötas av felaktig respons. Även Mehlum (2002: 129, 197) betonar vikten av att 

elevresponsarbetet i klassrummet måste vara väl förberett. Enligt dem båda så kräver alltså 

fungerande kamratrespons förberedelser i form av att uppmärksamma eleverna på vad man 

kan ge respons på genom att titta på det tillsammans eller genom att läraren förbereder frågor 

och punkter som kan hjälpa elever med vad de ska titta efter (Hattie, 2012: 131, Mehlum, 

2002: 197). Hattie , (2012: 131) nämner också problematiken kring att elever inte alltid tar 

kamraters kommentarer på allvar, alternativt har svårt att tolka dem konstruktivt. Lösningen 

på det problemet anser han ligger i att bygga en tillit i klassen och positiva kamratrelationer.  

Man kan fråga sig varför all respons för enkelhetens skull inte bara sker ifrån lärarens håll. 

Jag tror att det finns en möjlighet att elever, genom reflektion av andras texter, får lättare att 

upptäcka problem i sina egna. Det är det resonemang som präglar Hatties bok, att elever 

måste lära att bli sina egna lärare (Hattie, 2012: 1). 

En annan aspekt på samarbete elever emellan är elever som bollplank för varandra i 

lärandeprocessen. Det kan handla om att reflektera idéer inför skrivande eller diskutera i 

förhållande till en läst text. Det är främst den aspekten som påtalas i mina tre huvudtexter 

(jmf. Langer, Graham, Harris och Santangelo och Palincsar och Brown). Vare sig det handlar 

om att dela idéer och tankar muntligt eller skriftligt, så är alla dessa tillfällen goda möjligheter 

för både språklig utveckling och kognitivt utvecklande för tankeprocesser. Molloy (2011: 30, 

71) skriver att det är i interaktion mellan elever erfarenheter och text som mening skapas, och 

att ett varierat arbetssätt är vägen in i varandras hjärnor. Med det i åtanke så känns olika form 

av interaktion som en logisk väg till befästande av ny kunskap. Något som jag inte heller 

tycker att man får glömma är kamratrelationernas styrka att skapa gemenskap och en trivsam 

plats för lärande. Att vara del av en gemenskap, ha stöttande kamrater runt om och få lätta upp 

stämningen i lärandet ibland, har visat sig ha positiv effekt på lärande (Hattie, 2012: 78).  

 

6.5 Sammanfattande kommentarer 

Efter diskussionen kan jag konstatera att trots att forskarna talar om olika arbetssätt för 

språklig utveckling, så finns det många likheter i deras tankar om vad som ger framgång. I 

arbetssätten är det aktivt deltagande från elevernas sida i kombination med strategiinlärning 

och kontrollerande av undervisningsformernas effekt som ska leda till framgång. Om man ser 

till lärarollen så har det talats om lärarens förmåga att vara modell för hur kunskap kan 

inhämtas. Läraren ska också vara den som ska skapa ett tryggt klimat med positiv attityd hos 
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både lärare och elever. I de olika forskarnas syn på i vilken form som var mest gynnsam för 

undervisningen, individanpassat lärande, eller lärande i socialt samspel där elever får dela 

med sig av sina olika sätt att se på saker, så kan jag konstatera att båda delar verkar gynna 

lärandet på skilda sätt.  

I inledningen skrev jag att jag sökte riktlinjer för att kunna göra medvetna val i min 

undervisning för att kunna driva mina elever framåt i deras läs- och skrivutveckling på ett 

effektivt sätt. I uppsatsen har jag hittat förslag på detta men jag har också fått se att det inte 

finns några direkt rätta svar. Med utgångspunkt i det som står ovan kan jag konstatera att allt 

verkar handla om situation, kontext, vilka individer man arbetar med och vilka specifika 

behov som just de behöver. 

Resultatet av studien ger till viss del svar på vad som kan vara bra att tänka på inför läs- och 

skrivundervisningen, men de för också med sig än fler frågor att reflektera över angående hur 

det egentligen skulle fungera i praktiken. Jag tänkte slutligen nämna några frågor som jag 

funderat över under arbetets gång, som också möjligen kan vara intressanta för vidare studier. 

En av dessa funderingar berör hur mycket man bör anpassa undervisningen efter varje elev. 

Alltför individuellt anpassade uppgifter tror jag kan inkräkta på möjligheterna till givande 

socialt samspel. Att skapa ramuppgifter som stödjer viss frihet och samtidigt ger möjligheter 

till givande utbyte elever emellan ser jag som något som kan bli en svårighet. Skillnader 

mellan innehåll i elevers arbeten tror jag kan gynna elevers konversationer. Samtidigt ser jag 

hur allt för fria uppgifter skulle kunna göra att de är inne i alltför olika tankevärldar för att 

kunna intressera sig för varandras arbeten och därmed missar möjligheten att lära av varandra 

i ett samspel.  

En andra fundering som jag skulle vilja uppmärksamma rör tekniska hjälpmedel. I dagens 

samhälle känns frågan om hur olika teknisk utrustning skulle kunna påverka inlärningen 

högaktuell. Det är ingen fråga som fått utrymme i denna undersökning men som jag ändå vill 

nämna då den är av betydelse för dagens skola. Med teknisk utrustning har jag främst datorer 

för skrivande och läsande samt läsplattor i åtanke. Det finns undersökningar som beskriver 

hur elever har svårt att motivera sig att läsa och undersökningar som pekar på bristande 

intresse hos elever att lägga tid på att utveckla texter (jmf. Graham, Harris och Santangelo 

2008: 79-80). Det jag funderar över är om den datorvana som finns bland unga idag skulle 

kunna utnyttjas för att motivera elever att läsa mer och vara mer motiverade att omarbeta sina 

skrivna alster. Huruvida elevernas trygghet i datorernas värld skulle kunna påverka deras 
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arbeten positivt låter jag vara osagt. Jag vill bara uppmärksamma att dagens unga säkerligen 

känner sig mer hemma i den datoriserade världen än med pennan i hand, vilket jag tror skulle 

kunna påverka prestationer och därmed också deras utveckling. Vi som lärare ska ta hänsyn 

till elevernas erfarenheter och förutsättningar i skolan. Därför tror jag att det skulle behövas 

mer forskning om hur man kan använda olika tekniska hjälpmedel i skolan för bättre 

utveckling. 
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