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Förord 
 
Vi riktar ett stort tack till den handledare vi hade under vår verksamhetsförlagda utbildning, 
VFU, för stöd och hjälp under vårt arbete med eleverna. Vår vetenskapliga handledare under 
skrivprocessen har varit Lena Holmbom som lagt ner ett stort arbete på att granska vårt arbete 
och gett oss många goda råd. Vi vill också tacka den sjundeklass som vi gjorde vår 
undersökning i, de gjorde vår VFU till ett oförglömligt minne. De visade stort engagemang 
och gjorde utmärkta arbetsinsatser och fick oss att trivas storartat. Sist men inte minst vill vi 
tacka våra familjer, våra vänner och klasskamrater. Utan ert stöd, er hjälp och ert tålamod 
hade vi aldrig varit var vi är nu.  



Abstrakt 
 
I vårt examensarbete har syftet varit att främja utvecklingsmöjligheterna i flickors och pojkars 
emotionella språkförmåga i tal och skrift genom att arbeta intensivt med skönlitteratur, 
skrivövningar och drama i skolan. De metoder vi har valt för att mäta resultatet av vårt arbete 
är processkrivning i uppsatsform där vi mätte antalet adjektiv och adverb samt en utvärdering 
av grupparbete med frågeformulär. Resultatet av uppsatserna visar att hela 
undersökningsgruppen ökat sin användning av adjektiv och adverb med 29,5 %, flickorna 
visar en ökning på 59 % och pojkarna en ökning på 1,4 %. Detta visar att 
språkutvecklingsmöjligheterna är goda, men att det är en stor skillnad mellan flickor och 
pojkar. Resultatet av frågeformulären visar att eleverna har reflekterat över sina egna insatser 
och har inom grupperna kunnat diskutera och komma överens och visar således att elevers 
förmåga att kommunicera kunnat främjas. 
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Bakgrund 
 
Val av arbetsområde 
 
I vårt arbete med ungdomar i skolan har vi pedagoger ett stort ansvar. Vi kan genom att aktivt 
arbeta med språket och dess nyanser i skolan utveckla den språkliga förmågan hos eleverna. 
Genom en undervisning som bygger på att lära eleverna att kommunicera med andra kan de få 
en djupare förståelse för sin omvärld. Att kunna kommunicera leder i förlängningen till ett 
samhälle där vi lär oss att samarbeta. Ett samhälle där makten innehas av den som har ordets 
gåva, ett samhälle som inte baseras på förtryck och våld för att utöva makt. Brist på att kunna 
uttrycka sig verbalt om sina känslor tar sig ofta uttryck i diverse olika utagerande sätt hos 
människor i alla åldrar. Dessa kan ofta vara destruktiva, till exempel kan de leda till att 
individen får en sämre självbild, i värsta fall också ta till våld när inte orden räcker till.  
 
Det är därför en viktig funktion skolan fyller i svenskämnet med att lära ut och uppmuntra 
elever till att kunna uttrycka sina känslor med hjälp av språket.  I vårt examensarbete har vi 
undersökt ifall det är möjligt att främja flickors och pojkars förmåga att kunna uttrycka sig 
mer känslomässigt fullödigt genom arbete med skönlitteratur, skrivövningar och drama som 
hjälp och därigenom hjälpa eleverna att stärka sin identitet. Vi har även att undersökt om det 
finns skillnader i utvecklingsmöjligheterna hos flickor och pojkar. 
 
Under vår verksamhetsförlagda utbildning, VFU, har eleverna fått arbeta intensivt med teman 
som behandlar känslor. De har under tidens gång fått läsa, dramatisera, skriva, samtala med 
mera, i avsikt att fördjupa sig och skapa nya upplevelser med hjälp av vad andra skrivit om 
känslor. Vår roll har varit att handleda, stötta, tillhandahålla material och inspirera.   
 
Språkförmåga 
 
I Skolverkets utredning Förmågan att lära sig använda ett språk (WWW), sägs att 
traditionellt har språkkunskaper beskrivits som fyra delfärdigheter: tala, lyssna/förstå, skriva 
och läsa. Allt det som människor i olika sammanhang använder språk till är dock komplicerat 
och mångskiftande. Språket varierar och anpassas och är på samma sätt som musik fullt av 
övertoner. Många olika budskap överförs samtidigt och i språkanvändningen samordnar 
människan språkkunskaperna med sina tidigare erfarenheter, sin kännedom om och tolkning 
av omvärlden och hela sin personlighet.  
 
Per Linell, professor inom temaforskningen i kommunikation och i allmän språkvetenskap, 
menar att om man studerar språkanvändningen kan språkanvändandet och språksystemet 
bestämmas hos en individ. Han anser att det är lite godtyckligt att definiera språkförmågan så 
snävt att man bara kontrollerar att uttalet är rätt och vidare att grammatiken har språkriktiga 
meningar grundade på det underliggande språksystemet. ”Att behärska ett språk måste också 
innefatta förmågan att kunna använda språket riktigt för olika syften i olika situationer” 
(Linell, 1978, s. 251). Linell framhåller också att människans språk är nära förbundet med de 
kunskaper och erfarenheter hon har om verkligheten. Om erfarenheterna av verkligheten ökar, 
skapar det ett behov av nya språkliga uttryck, begrepp och semantiska regler. Omvänt innebär 
en bättre språklig förmåga att individen får större möjligheter att skaffa sig mer erfarenheter. 
Det är därför den språkliga och kognitiva utvecklingen för det mesta följs åt. Ibland kan 
däremot obalans uppstå. 
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(a) språklig fattigdom; språket är underutvecklat i förhållande till den kognitiva, emotiva och sociala 
utvecklingsnivån och förmår inte uttrycka vad individen (intuitivt) vet eller känner. 
(b) språklig alienation; språket är (formellt) mycket utvecklat och komplext men komplexiteten 
svarar inte mot en innehållslig komplexitet. Språket är främmande (alienerat) och saknar kontakt med 
verkligheten (Linell, 1978, s. 263). 
 

Enligt Linell (1978) är båda dessa fall negativa för kommunikationen, och båda verkar även 
vara socialt betingade, den språkliga fattigdomen finns främst hos underpriviligerade och 
handikappade. Det är inom ordförrådet som de stora sociala skillnaderna finns i 
språkanvändningen. Det är språkets mest lättpåverkade sida, och det är här de språkliga 
resurserna utvecklas mest. Eftersom ordförrådets storlek och variation är enkla att förändra, är 
det inte underligt att det är här de sociala skillnaderna är stora. 

  
Johan Althoff (1996), som föreläser om språket och dess uttrycksmöjligheter, menar att de 
möjligheter vi har som människor att välja ett ord framför andra ord är en av de 
betydelsefullaste aspekterna av hur variationsrikt språket är. Vid sidan om synonymer har vi 
också skapat oss andra möjligheter att bestämma betydelsen genom ordbyten. Vi formulerar 
liknelser som till exempel gå som en maskin. Synonymer är ofta liknelser som gjorts till ett 
ord. Genom att använda synonymer, liknelser, metaforer, idiom, pronomen och nybildningar 
har vi med språket utmärkta möjligheter att välja ord för att rikta in betydelsen. Men orden får 
sin mening först när de sätts in i ett sammanhang, ett enskilt ord kan bara ha en ungefärlig och 
inte en påtaglig betydelse.  
 
Varför skall man ha en god språkförmåga? 
 
När människan utvecklades och skapade samhällen, formade hon språket för kommunikation 
och möjliggjorde således överlevnad tillsammans med andra, skriver Althoff. Människan 
kunde diskutera tillvarons frågor, planera och skaffa sig vetenskapliga kunskaper. Vidare 
kunde hon tala om dåtid och nutid, om sådant som inte var närvarande, skapa sig 
föreställningar om begrepp såsom gott och ont, rätt och fel. ”Inget skänker oss mer lust att än 
att flytta ut gränserna för vår insikt, ty det har med friheten att göra. Språket är laddat med den 
starkaste av drivkrafter” (Althoff, 1996, s. 117). Författaren August Strindberg uttryckte 
vikten av att kunna språket väl med orden: ”I har makten, jag har ordet, jag har ordet i min 
makt” (Gnesta kulturförening, WWW). 
 
Språkets kognitiva funktion 
 
Linell (1978) menar att språket är en så viktig del i en människas liv, att tillgång till en god 
språkförmåga måste ses som en grundläggande mänsklig rättighet. De språkligt kodade 
begreppen spelar en mycket viktig roll i de flesta mer avancerade mentala operationer hos 
människan. Den som har en outvecklad språkförmåga är i hög grad tvungen till att leva i 
situationen ”här-och-nu”. Den som har ett tillräckligt avancerat språk däremot, har större 
möjligheter till att distansera sig från det omedelbart upplevda och har möjlighet att tänka 
igenom detta. Vidare kan man teoretiskt analysera verkligheten och överblicka olika 
handlingsalternativ. Människans möjligheter att analysera verkligheten underlättas alltså i hög 
grad av ett rikt och varierat språk, speciellt av ett stort ordförråd. Den som saknar en god 
språkförmåga kan uppleva problem men har svårt att lösa dessa.  
 
Britt Backlund, logoped och universitetsadjunkt vid Uppsala universitet, pekar på att hur vi 
talar ger en bild till lyssnaren, en bild hur vi vill bli uppfattade i vissa sociala roller. Dessutom 
påverkar orden våra egna jagbilder, våra känslor, våra attityder och vår personlighet.  
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Därför kan det ibland till och med bli så att vi, bara genom att förändra vårt språkbruk, på sikt kan 
förändra våra personligheter. Om vårt språkbruk alltmer utvecklas till användning av tomma ord och 
uttryck kan vi kanske riskera att också våra personligheter blir uttömda, eftersom våra ord inte bara 
beskriver verkligheten utan är en del av den (Backlund, 1997, s. 50). 

 
Backlund menar också att den som är kommunikativt kompetent kan växla mellan olika 
roller, vet vad som är lämpligt att säga i vissa sammanhang.  
 
Qvarsell återger i sin bok Utvecklingspsykologi och pedagogik (1978) att enligt 
pedagogikforskaren Jean Piaget blir nya sociala relationer viktiga för barnet, när språket blir 
ett redskap för symbolprocesser och kommunikation. Människans tänkande förändras av 
språket och det är det ständiga tankeutbytet med andra människor som gör att vi kan 
samordna relationer och sprida ut vårt tänkande från den omedelbara anblicken. 
Universitetslektorerna Josephson, Melin, och Oliv (1990) menar att för att vi skall kunna lära 
oss något måste vi ha ett språk för att kunna tänka igenom och sätta den kunskap vi får i dess 
sammanhang. I likhet med Piaget menar de att språket är ett redskap för tänkandet, dess 
kognitiva funktion. Med hjälp av språket sorterar och ordnar vi händelser i vår omvärld, reder 
ut komplicerade samband och sammanfattar upplevelser och erfarenheter.  
 
Språket och samhället 
 
Linell menar att många människor har samhälleliga, politiska och ekonomiska problem i det 
dagliga livet, men det är bara en del som har de nödvändiga resurserna språkligt och 
begreppsmässigt att förstå och lösa dem. En gedigen språkfärdighet krävs för att kunna få 
inflytande i dagens samhälle. ”Människorna måste ha tillgång till språket och därmed till de 
nödvändiga teoretiska insikterna för att kunna förändra samhället” (Linell, 1978, s. 37).  
 
Althoff påpekar att de som har makt formulerar ofta språket på ett sätt som få förstår. Dessa 
sociala språkstrategier döljer verkliga ambitioner, och försöker på så sätt formatera det sociala 
tänkandet. Vidare menar han att politiker som fiskar röster genom att tala som ”vanligt folk” 
är egentligen grundligt språktränade. För dem som har makten är språket ett effektivt medel 
att öka den. ”Social kamp och idébildning är i mycket stor utsträckning en kamp om språket” 
(Althoff, 1996, s. 127). 
  
Hur intelligent, kunnig och duktig man än är krävs det att man kan uttrycka sin åsikt klart och 
övertygande anser Per Beskow, docent i religionshistoria. ”Den populistiska uppfattningen att 
var och en bör få uttrycka sig på sitt eget vis är naturligtvis enfaldig. Makt och inflytande vilar 
i hög grad på språket och på förmågan att utnyttja det för egna syften” (Beskow, WWW). 
Martin Luther Kings tal (Retoriksidan, WWW) är ett bra exempel på vad man kan 
åstadkomma genom språkets makt, menar Beskow. Det talet förenade känslosamhet och 
rationalitet på ett trovärdigt sätt och gav gensvar hos stora folkgrupper: 
 

Denna samverkan mellan huvud och hjärta är något som alltför ofta saknas i vår egen kultur, där 
förnuft och känsla så lätt förvisas till skilda sektorer utan inbördes relevans. Men en sådan samverkan 
är en förutsättning om ett meningsfullt samtal mellan makthavare och folk skall komma till stånd. 
Här har skolan och medierna ett tydligt ansvar (Beskow, WWW).  
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Emotionell  språkförmåga 
 
Eriksson skriver i sin avhandling Ickevåld i vardagslivet. Kommunikation och empati (1996), 
att: ”En känslomässigt utvecklad individ, med ett rikt känslospråk, kan liknas vid en 
symfoniorkester, som förmår återge det inre livets olika nyanser och klanger. Ett fattigt 
känslospråk, å andra sidan, kan liknas vid en tuta, som endast har ett entonigt sätt att uttrycka 
alla former av känslor på” (Eriksson, WWW). Alla har vi inom oss en mängd känslor, som vi 
har ett behov av att uttrycka. Därför behöver vi ett nyanserat känslospråk, för att förstå vad vi 
känner inom oss.  Hittar vi de rätta orden kan de förlösa de känslor vi bär inom oss, vilket är 
en förutsättning för att vi ska kunna ha möjlighet att föra dessa vidare till andra. När vi utsätts 
för svåra situationer försvåras de av att vi inte kan få till stånd en fungerande ömsesidig 
kommunikation, och inte heller en ömsesidig empati. Därför har vi ett behov att utveckla vår 
förmåga till mellanmänsklig kontakt och medkänsla i vardagslivet. ”Det sätt vi uttrycker oss 
på formar våra attityder, samtidigt som attityderna avspeglas i hur vi uttrycker oss. Då vi blir 
mer medvetna om de ord och det språk vi använder har vi också lättare att komma åt de 
bakomliggande attityderna” (Eriksson, WWW).  
 
Även Linell (1978) pekar på vikten av att äga ett rikt emotionellt språk för kommunikationen, 
han anser att en god språkförmåga är viktigt när man försöker bearbeta emotionella problem, 
analysera orsakerna till aggressioner, ångest med mera. Har man förmågan att tala om sina 
känslor och problem har man också en större förmåga att bearbeta dessa och därmed ha 
möjlighet att lösa dem.  
 
Eriksson (WWW) hävdar att ett rikt emotionellt språk kan motverka den riktning mot 
känslokyla och tomhet som många ser i vårt samhälle idag. Dessa känslor är ofta knutna till 
en känsla av maktlöshet, av att inte kunna påverka sin omvärld eller inte ens sin egen värld. 
Om man inte kan uttrycka sig verbalt om vad man känner, och om känslorna inte heller verkar 
ha någon betydelse upphör man till slut med att känna, och därigenom tappar man också sitt 
emotionella språk. ”En människa kan emellertid inte leva länge i ett sådant tillstånd av 
tomhet. Växer man inte i riktning mot något, kommer man att stagnera, och den instängda 
tomheten vänds i förtvivlan, apati, desperation och till sist i destruktivitet, förstörelselusta och 
våld” (Eriksson, WWW).  
 
Bristande språkförmåga 
 
Linell anser att en dålig språklig förmåga kan ge en bristande kognitiv förmåga och även ta 
sig uttryck i diverse olika negativa utagerande sätt hos människor, såsom kraftuttryck, 
aggressivitet och social utslagning. Således är det av största vikt att ge goda möjligheter för 
medborgarna att utveckla sin språkliga förmåga. ”Både de enskilda individerna och samhället 
som helhet behöver en ökad teoretisk förståelse för språkets natur och funktion för att kunna 
vidta de rätta praktiska åtgärderna som krävs om ett mänskligt (mänskligare) samhälle och en 
human(istisk) kultur skall kunna skapas, bibehållas eller förbättras” (Linell, 1978, s. 268). 
 
Eriksson (WWW) anser att om vi inte utvecklat vår kommunikativa förmåga, och inte kan 
uttrycka de kvävda känslorna och behoven upplever vi i många situationer ett behov att hålla 
känslorna på avstånd. Om vi inte förmår att kommunicera dessa känslor till omvärlden, 
utvecklar vi istället olika former av försvar. Dessa försvarsreaktioner kan ge orsak till att en 
barriär skapas, dels mellan individen och individens behov och dels mellan individen och 
omvärlden. Andra ser kommunikationsproblem och konflikter som en oundviklig del av livet. 
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”De lösningar som för många framstår som realistiska tar därför formen av våld, maktspråk, 
hot, tvång, skuldbeläggande, tystnad, undvikande, skvaller, manipulationer, eller uppgivenhet 
i form av en distanserad korrekthet och artighet eller ett socialt roll- och teaterspel” (Eriksson, 
WWW).  
 
I Uppdragsutbildning i kriminologi, 020918: Förklaringsmodell 2 - brottslingen som 
förutbestämd aktör (WWW), betonar man vikten av att se skillnaden mellan direkta och 
indirekta orsakssamband när det gäller språklig förmåga. Brist på att kunna uttrycka sig 
verbalt om sina känslor tar sig ofta uttryck i diverse olika negativa utagerande sätt hos 
människor. Bristande språklig förmåga kan även leda till svårigheter att utveckla mer 
avancerade kognitiva färdigheter, till exempel moraliska resonemang, medkänsla och 
problemlösning.  
 
Kraftuttryck och slang 
 
Björn Somander, lärare på Anders Ljungstedts gymnasium, menar att en vanlig företeelse 
bland ungdomar som saknar förmåga att uttrycka sig emotionellt, är den snabbt ökande 
användningen av kraftuttryck. Svordomar har alltid funnits men i dagens mediesamhälle har 
det blivit allt vanligare i vårt dagliga språk. Kraftorden har tappat sin betydelse och används 
som utfyllnad i ungdomars vardagsspråk. Ungdomar måste få lära sig att uttrycka känslor på 
ett annat sätt: ”/.../ om ungdomar skulle läsa mera så skulle det förekomma färre svordomar” 
(Sennehed, WWW).  
 
Enligt Ulla-Britt Kotsinas (1998), professor vid institutionen för nordiska språk vid 
Stockholms universitet, är det ett vanligt klagomål när det gäller ungdomars språk att 
ordförrådet är för dåligt eller till och med fattigt. Det kan vara att ungdomarna använder sig av 
för få ord men även att de har en hög andel slang och svordomar i sitt språk, som inte annars 
förekommer i vårdat tal- och skriftspråk. Det är dock omöjligt att kontrollera hur stort 
ordförråd en person har. Ungdomars ordförråd kan vara lika stort som en vuxen människas, 
men på helt olika områden. Språket utvecklas under hela vårt liv och vi ökar hela tiden vårt 
ordförråd med nya modeord, slangord och ord för nya fenomen.  
 

Denna ständiga pågående förändring av ett språks ordförråd sker dagligen och stundligen i tal och 
skrift, i vardagliga samtal och utformningen av skönlitterära arbeten, i prosa, poesi och facktext och 
som resultat av arbetet i olika språkvårdande organ, i ett ständigt sökande efter tydliga uttryck för 
tankar och – inte minst – känslor (Kotsinas, 1998, s. 58). 

 
Vidare framhåller Kotsinas (1998) att istället för att tala om språkets eller individens 
ordförråd borde vi kanske tänka på språklig kreativitet och de uttryckssätt denna kreativitet 
visar sig på. Språklig förmåga har ett stort antal aspekter och en av dem består i individens 
möjligheter att välja rätt ord i ett visst sammanhang, vilket inte alltid är synonymt med ett 
standarsspråksord. Dessutom måste man ta hänsyn till individens förmåga att kreativt skapa 
nya ord och att urskilja nyanserna i det språk man hör och läser. 
 
Social avvikelse och våld 
 
I Uppdragsutbildning i kriminologi (WWW) kan bristande språklig förmåga leda till 
skolproblem, men kan också kopplas samman med ett stort antal andra psykosociala problem 
och dessa kan leda till social avvikelse och brottslighet. Linell (1978) påpekar att intagna på 
ungdomsfängelser har påfallande ofta dålig förmåga att använda språket i tal och skrift, trots 
att de är normalbegåvade. Majoriteten av de barn och ungdomar som använder våld är pojkar, 
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och dessa fortsätter ofta att vara våldsamma när de är vuxna, skriver Linell. ”Omkring 95 
procent av alla våldsbrott i vårt samhälle begås av män” (Fagerström, WWW).  

 
Den norske barnpsykologen Magne Raundalen är engagerad i debatten om barns psykiska 
hälsa i Norge, framför allt i frågor som rör pojkar, män och maskulinitet. Han menar att 
språket är nyckeln till att kunna förstå och handskas med sina känslor. Har man inte en 
tillräcklig språkförmåga kan konsekvensen bli att man tar till våld. Raundalen säger vidare att 
man kan se hur viktigt språket är bland barn som haft en väldigt svår uppväxt och ändå klarat 
sig bra, de så kallade ”maskrosbarnen”. Oftast är det de som haft ett bra språk som klarat sig 
bäst: ”Den som har ett svagt språk får ofta ett avstånd till sitt eget inre” (Fagerström, WWW).  

 
Många forskare anser att våld är en del av mannens natur, men Raundalen anser att kunskapen 
om hjärnans utveckling ger en ny förståelse för mäns våld. Hjärnan samordnar språk och 
känslor, och vidare känslornas resultat till tal och handlingar. En ny syn på hjärnan är att den 
är en formbar organism, anpassad efter behov. Hjärnan är ett öppet system, som utvecklas 
ungefär 15 år, på olika nivåer. Högt uppe i hierarkin finns till exempel språket som måste 
läras in under lång tid. Men alla hjärnor utvecklas inte likadant, de fria hjärncellerna samlas 
där de behövs mest och de delar som används mest i hjärnan utvecklas bäst. Om förmågorna 
hämmas i sin utveckling kan det få konsekvenser på olika områden, som våld och 
aggressivitet. 

 
Känslor genereras i den del av hjärnan som kallas amygdala, från vilken känsloimpulserna 
skickas ut obearbetade. Medvetandet har inte satt dem i förbindelse med språkliga begrepp, 
som till exempel vrede och besvikelse. Denna omarbetning utförs i stället av två andra centra i 
hjärnan, som har med språket att göra. Det vänstra centrat innehåller ett lexikon som förklarar 
begreppens innebörd, i den högra finns den språkliga förmågan som skapar meningar och 
uttryck, således en språklig struktur. Ett fungerande samarbete krävs mellan dessa tre delar, 
för att en människa ska kunna vara arg, förstå varför och kunna sätta ord på känslan.  Detta 
samspel kan vara rörligt och snabbt eller förbli långsamt och outvecklat, beroende på hur 
hjärnan stimuleras.  
 
De allra flesta klarar denna utveckling på ett bra sätt, men hos några, oftast pojkar, kan 
aggressiviteten bli ett problem och skapa problem både för samhället och för de närstående. 
Flickor har oftast lekar som stimulerar språklig utveckling och som går ut på att utforska 
begrepp och känslor. Pojkarnas lekar är mer fysiska, mer inriktade på att konstruera och 
konkurrera, lekar som inte stimulerar utvecklingen mellan språk och känslor (Fagerström, 
WWW). 
 
Att utveckla den emotionella språkförmågan i skolan  
 
Enligt Josephson, Melin och Oliv (1990) utvecklas samarbetet mellan de olika delarna i 
hjärnan under uppväxttiden, med lekar, samtal och läsning som stimulerar språkförmågan och 
ger människan verktyg för att hantera känsloimpulser. Per Jespersen, dansk lärare, debattör 
och författare, menar att skolan inte kan uppfylla de krav samhället ställer på det, i skolan har 
det intellektualistiska perspektivet försvunnit. Han framhåller att eleverna på grund av detta 
inte kan relatera olika händelser i livet till de kunskaper de får i skolan. Två saker måste 
tränas särskilt; språket och tänkandet. Detta för att eleverna ska få en bättre 
begreppsuppfattning. ”Språket är redskap för inlärning, för tänkande, för kommunikation och 
för att uttrycka känslor och förståelse” (Jespersen, WWW).  
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Enligt Gunilla Molloy (1996), lärarutbildare och didaktikforskare, handlar det mycket om att 
”vara flicka” eller att ”vara pojke” i ungdomsåren och dessa två begrepp är varandras 
motsatser. Det är en del av identitetsökningen. För att bilda sig en egen identitet behöver man 
all den kunskap man kan få för att bygga upp sitt språk och försvara sin integritet. Åke 
Pettersson som undersökt hur elevernas ökande kvalitativa skrivförmåga kan avläsas i 
kvantitativa, lättkonstaterade egenskaper i deras texter, säger att forskning visar på skillnader i 
språket hos flickor och pojkar samt på hög och låg socialgrupp. ”Flickor är särskilt överlägsna 
pojkar i fråga om uppsatslängd och språkriktighet, och samma skillnad tycks råda mellan 
medelklass och arbetarklass” (Sandqvist & Teleman, 1989, s. 176). Enligt Josephson, Melin 
och Oliv (1990) blir dock rollerna ombytta på gymnasiet. Ett öde som drabbar många flickor 
på gymnasiet efter att ha varit duktiga på att skriva i högstadiet, är att inte klara av kraven där. 
Istället är det pojkarna som arbetade hårt och experimenterade med sitt språk på högstadiet 
som får de höga betygen i gymnasiet. I uppsatserna på högstadiet krävs för att få höga betyg i 
uppsatsskrivande att de är väldisponerade, använder dialog och är korrekta. Detta språkbruk 
räcker dock inte för gymnasiet. Därför är det viktigt att ge flickorna varierande skrivuppgifter 
på högstadiet, som stimulerar dem till att gå utanför det konventionella flickboksspråket.  
 
Att ge eleverna skrivövningar är ett utmärkt sätt öva deras språkliga förmåga, anser Molloy 
(1996). Så kallad loop-writing, är ett sätt att arbeta med de känslor och tankar som 
skönlitteratur ger. ”Looparna” är små korta texter om ett givet ämne ur texten eller tankar 
kring det lästa. Att låta eleverna skriva ner spontana tankar gör att eleverna blir vana vid att 
skriva och gör det på ett avspänt sätt. Ett sätt att träna sig på att uttrycka känslor i text är att 
använda sig av så kallad fem minuters riktad skrivning enligt Molloy (1996). Elever kan då 
skriva ner sina tankar och känslor kring en bestämd fråga eller skriva fritt. Man kan använda 
det till att ge kritik eller uppskattning av något och sedan sammanföra texterna. Detta gör att 
alla elevers åsikter kommer fram. Att skriva till bilder är en bra metod att få skrivsvaga elever 
att komma igång med skrivandet, menar Molloy. ”Vi kan alltså applicera vår reader – 
response-hållning även i vårt förhållande till bilder – inte bara för att avlocka dem en mening 
eller betydelse, utan också för att locka på vår egen kreativitet” (Molloy, 1996, s. 118). 
 
Författaren Bengt Bratt anser att eleverna kan genom att läsa skönlitteratur på olika sätt få en 
grundlig inblick i språkets uppbyggnad; dess syntax och struktur och samtidigt tillägna sig ett 
större ordförråd. Att arbeta med språk och litteratur ger således eleverna möjlighet att kunna 
uttrycka sina tankar och känslor. ”Elevernas läsutveckling är inte bara en fråga om lästräning. 
Djupast sett är det en fråga om personlighetsutveckling och utveckling av intressen och 
kunskaper” (Bratt, 1985, s. 135). Somander anser att genom att läsa mer böcker skulle 
ungdomar inse att språket kan uttrycka så mycket utan svordomar. Han menar också att 
svordomar hämmar även språkutvecklingen och ordförrådet (Sennehed, WWW). En del av 
undervisningen i svenskämnet går åt till att eleverna läser böcker anser Josephson, Melin och 
Oliv, men:   
 

/…/ läsundervisningen måste bedrivas med en helt annan prioritet på alla stadier än vad som 
är fallet idag. Den tysta läsning som dominerar måste bytas mot en mångfald läsaktiviteter: 
högläsning på olika sätt, tyst läsning efter fritt val och framförallt gemensam läsning med 
samtal om det lästa under lärarens ledning. Först när läsförmågan fungerar kan 
skrivförmågan utvecklas (Josephson, O. & Melin, L. & Oliv, T. 1990, s. 177). 
 

Eriksson menar att samtal kring lästa texter ökar därmed möjligheterna i ungdomars förmåga 
att kommunicera om sina känslor och tankar inför andra. ”/…/ då vi söker uttrycka varför vi 
känner som vi gör förmedlar vi något väsentligt till den vi talar med. Samtidigt ger det oss 
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möjlighet att upptäcka något nytt och väsentligt om oss själva. Känslorna hjälper oss således 
såväl att själv inse som att förmedla något väsentligt” (Eriksson, WWW).  
 
Författaren Aidan Chambers (1993) menar att det finns sådant som är uppenbart för vissa och 
inte för andra i diskussioner. Ofta är det så att människor i olika sammanhang inte vågar säga 
det uppenbara med risk för att känna sig löjliga, men att utbyta det självklara gör att det som 
inte är helt uppenbart efterhand kommer fram. Genom att börja prata om det i texten som alla 
tror sig veta upptäcks sådant som man inte trodde sig veta och som gör att läsförståelsen 
vidgas. Elever tror att läraren vet bättre än de och kan ha en vilja att vara läraren till lags. De 
tror att läraren har facit. Detta stämmer inte när det gäller läsning eftersom varje enskild läsare 
har ”facit” till sin egen läsupplevelse.  
 
Enligt Jacobsson och Ehnmark (1985) är dramats roll i språkutvecklingen hos eleverna av stor 
betydelse. Att dramatisera lästa texter också en möjlighet att utveckla språket och 
kreativiteten. Många förespråkar dramatisering som ett sätt att utveckla personligheten och 
vidare att den utvecklar och berikar människors tankar och känsloliv. Det finns i 
dramaträningen vanligtvis en kombination av ord, rörelse, ljud och bild, som främjar en mer 
allsidig inlärning och stimulans. Dramat ger en möjlighet att använda sig av kroppsspråket, 
för att bättre kunna framföra sitt budskap. ”I arbetet med sinnesstimulerande material – bilder, 
musik, färger, dofter osv. kan det bli fråga om att formulera associationer och känslor som 
beskriver den unika, individuella upplevelsen” (Jacobsson, Ehnmark, 1985, s. 21). 
 
Förankring i styrdokument 
 
”Med hjälp av språket är det möjligt att erövra nya begrepp och lära sig se sammanhang, 
tänka logiskt, granska kritiskt och värdera. Elevernas förmåga att reflektera och att förstå 
omvärlden växer” (Kursplan i Svenska, WWW).  
 
Skolverket (WWW) framhåller vikten av att språkkursplanen ska fokusera på kunskaper som 
användbara både för kommunikation och god språkinlärning och dessa kunskaper och 
kompetenser ska tas in i kursplanens mål och beskrivas så tydligt som möjligt. Kursplanen för 
svenska tar fasta på detta och föreskriver att svenskämnet ska tillsammans med andra ämnen i 
skolan utveckla elevernas kommunikationsförmåga, tänkande och kreativitet. Eleven bör 
vidare tillgodogöra sig en förmåga ”/.../ att i dialog med andra uttrycka tankar och känslor 
som texter med olika syften väcker samt stimuleras till att reflektera och värdera /…/” 
(Kursplan i svenska, WWW). Även läroplanen, Lpo94 (1999), pekar på vikten av att utveckla 
den kommunikativa förmågan, och skriver att eleverna genom rika möjligheter att samtala, 
läsa och skriva skall få utveckla sina möjligheter till att kommunicera och därigenom få tillit 
till sin språkförmåga. Vidare ska undervisningen sträva mot att eleven ”utvecklar sin fantasi 
och lust att skapa med hjälp av språket, både individuellt och i samarbete med andra” 
(Kursplan i svenska, WWW).  
 
Läroplanen menar att undervisning på basis av skönlitteratur ger en ansenligare möjlighet att 
lära sig på ett mer individuellt sätt i skolan. Svenskundervisningen kan baseras utifrån 
elevernas egna intressen, då syftet med studierna inte är att lära sig samma saker ur en 
gemensam lärobok, utan att inspirera till vidare förkovring i språket på ett individuellt plan. 
Eleven får då en möjlighet att lära sig av egen vilja och lust. ”Utforskande, nyfikenhet och 
lust att lära skall utgöra en grund för undervisningen” (Lpo 94, s. 11).  
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Kursplanen i svenska anser också att språket och litteraturen är av stor betydelse för 
människans personliga identitet. Dessutom skriver man att ”Det ingår i ämnet att beakta 
genusperspektivet, så att förutsättningarna för utvecklingen av språket i såväl tal som skrift 
blir gynnsamma för båda könen” (Kursplan i svenska, WWW).  
 
Vidare skall eleverna få en säkerhet i att uttrycka sig både i tal och i skrift enligt kursplanen i 
svenska (WWW), så de kan och vågar göra det i olika sammanhang. Språkförmågan har stor 
betydelse för eleverna. Inte bara för skolan, utan för deras fortsatta liv, det är därför ett av 
skolans viktigaste uppdrag att ge eleverna de bästa förutsättningarna för deras språkliga 
utveckling. ”Det skrivna ordets betydelse är stor och samhället ställer krav på förmåga att 
kunna hantera, tillgodogöra sig och värdera texter. Utvecklingen av informations- och 
kommunikationstekniken skapar möjligheter för utveckling av och samtidigt förväntningar på 
språkförmåga hos alla” (Kursplan i svenska, WWW).  
 
Syfte 
 
Syftet är att undersöka utvecklingsmöjligheterna i flickors och pojkars emotionella 
språkförmåga i tal och skrift genom att arbeta intensivt med skönlitteratur, skrivövningar och 
drama i skolan. 
 
Metod 
 
De metoder vi valt för att mäta resultatet av vårt arbete är: 

a) elevuppsatser 
b) frågeformulär 

 
Elevuppsatser 
 
För att erhålla ett skriftligt resultat av elevernas emotionella språkutveckling har valt att mäta 
förekomsten av ordklasserna adjektiv och adverb i elevuppsatser (Josephson, Melin och Oliv, 
1990). Eleverna har under den första veckan av vår verksamhetsförlagda utbildning, VFU, 
skrivit en uppsats per elev med emotionellt innehåll. Den sista veckan fick de skriva en ny 
uppsats med emotionellt innehåll. Uppsatserna har vi sedan granskat för att se om det skett 
någon utveckling i förmågan att använda ett mer känslomässigt beskrivande språk. Vi har 
använt de första 100 orden i elevens två uppsatser och jämfört dessa mot varandra, i syfte att 
se en eventuell ökning i användningen av adjektiv och adverb. Vi har även valt att ta bort de 
adverb som inte är beskrivande. 
 
Enligt Josephson, Melin och Oliv (1990) är det adjektiv och adverb som bygger ut språket och 
nyanserar det. Dessa är beskrivande och ger mottagaren en bättre bild av det som förmedlas 
och ger ett bättre sammanhang och mer inlevelse. En författare arbetar med ett mycket 
förenklat skriftspråk, som är begränsat till de allra nödvändigaste språkredskapen om texten 
har många substantiv och verb. Samma slutsats kan dras av frånvaron från adjektiv och 
beskrivande adverb, man lämnar inga omdömen och gör inga försök till att närmare beskriva 
de fakta man tar upp. ”Användning av bildlig betydelse ger ofta liv och åskådlighet åt en text. 
Bilder är emellertid sällsynta i elevtexter, och sådant bruk bör därför uppmuntras hos 
eleverna” (Josephson, Melin och Oliv, 1990, s. 54). 
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Enligt Sandqvist & Teleman (1989) och Raundalen (Fagerström, WWW) finns det skillnader 
i språkförmågan när det gäller flickor och pojkars skrivande. Därför granskade vi flickornas 
och pojkarnas texter separat först för att kunna se om det blev någon skillnad i utfall beroende 
på könet. Därefter jämförde vi hela klassens totala användning av adjektiv och adverb i 
uppsatserna. 
 
Eleverna har i uppsatserna skrivit om sina upplevelser och tankar om och kring givna ämnen. 
Dessa ämnen har handlat om känslor såsom hat, kärlek, ilska, skräck och sorg, vilka vi 
arbetade med intensivt under vår VFU (Bilaga 1). 
 
Den inledande uppsatsen: 
I den första uppsatsen till vårt examensarbete fick de välja ett eller flera av nedanstående 
ämnen att skriva om: 

1. Berätta om någon/något du tycker om och varför. 
2. Vad är du rädd för? Din största skräck. Beskriv varför. 
3. Berätta om någon gång du blev riktigt arg. Varför? Hur kändes det? Vad hände? 

 
Den avslutande uppsatsen: 
I den andra uppsatsen till vårt examensarbete fick de välja ett eller flera av de nedanstående 
ämnen att skriva om: 

1. Skriv om någon du tycker om. Varför? Hurdan är han/hon? Beskriv honom/henne. 
2. Berätta om någon gång du blev riktigt ledsen. Varför? Hur kändes det inuti dig? 
3. Berätta om någon gång du blev riktigt glad. Varför? Hur känner du det inuti när du blir 

riktigt glad? 
4. Beskriv en perfekt resa. Vart? Hur ser det ut där? Vad vill du göra? Med vem? Varför 

med honom/henne?  
 
Frågeformulär 
 
Den metod vi valt för att granska den muntliga delen utav deras emotionella språkförmåga, 
var en utvärdering av ett större grupparbete i form av ett anonymt frågeformulär, i form av en 
utvärdering av grupparbetet (Bilaga 2). Enligt Patel och Davidson (1994) kan man använda 
sig av olika slags svarsalternativ i frågeformulär. Första frågan i vårt frågeformulär hade ett 
fast svarsalternativ och de följande frågorna öppna svarsalternativ. Frågorna var utformade så 
vi skulle kunna utläsa om de lyckats genomföra sitt arbete genom att ha en god 
kommunikation i grupperna, och om de hade förmåga att reflektera över sina egna fel och 
brister i kommunikationen och arbetet.  
 
För att över huvud taget kunna genomföra ett lyckat grupparbete är en av förutsättningarna att 
gruppen haft en god kommunikativ förmåga sinsemellan. Piaget (Qvarsell, 1978)  betonar att 
individens tankeutbyte med andra är viktigt för språket. Även Linell (1978) menar att det är 
viktigt att ha ett bra emotionellt språk för att kunna kommunicera. Kan man tala om sina 
känslor och problem, är det lättare att bearbeta dessa och därmed har man en större möjlighet 
att lösa dem. Med anledning därav har vi fokuserat på att arbeta i grupper så mycket som 
möjligt för att främja den emotionella språkförmågan. Gruppernas konstellationer har 
dessutom varierats under hela vår VFU för att öka samarbetsförmågan inom klassen.  
 
Undersökningen genomförde vi med en utvärdering i form av ett frågeformulär. Eleverna fick 
göra denna efter det stora grupparbetet i drama, som vi hade inom temat skräck. Syftet med 
den var att få eleverna att reflektera över grupparbete som arbetsform och hur de upplevt 
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kommunikationen och arbetet i sina grupper. Eleverna skulle även reflektera över sina egna 
roller i gruppen. 
 
Försökspersoner 
 
Den klass som vi har utfört vår undersökning i var en högstadieklass i årskurs sju, eleverna 
var i åldersgrupperna tolv till tretton år. Det sammanlagda antalet elever i klassen var 22 
stycken. Det fanns elva flickor och elva pojkar i klassen. 
 
Bortfall 
 
Klassen bestod av totalt 22 elever. Vid första skrivtillfället fick vi in 21 stycken texter. En 
elev var sjuk vid det tillfället. Vid det andra skrivtillfället av uppsatserna fick vi in 19 texter. 
En elev var ledig den dagen och två elever lämnade aldrig in den andra uppsatsen. Eftersom 
vår undersökning krävde att vi fått in två uppsatser av varje elev tvingades vi ta bort de som vi 
endast fått in en uppsats av. Vi fick därför totalt ta bort fyra uppsatser. Således består 
underlaget alltså av sammanlagt 18 uppsatser, skrivna av nio flickor och nio pojkar.  
 
Vid det tillfälle utvärderingen av grupparbetet gjordes, i form av frågeformulär, var en elev 
sjuk. Totalt svarade 21 elever på frågeformuläret. Alla elever svarade dock inte på alla frågor. 
På fråga ett svarade alla elever, på fråga två svarade 20 elever, på fråga tre svarade 18 elever, 
på fråga fyra svarade 21 elever, på fråga fem svarade 20 elever och på fråga sex svarade nio 
elever. 
 
Material under genomförande av undersökning 
 

- 18 elevuppsatser.   
- 21 frågeformulär. 

 
Genomförande av den verksamhetsförlagda utbildningen 
 
Under vår verksamhetsförlagda utbildning, VFU, som pågick under hösten 2004 har vi 
genomgående arbetat med skönlitteratur, drama och skrivövningar som appellerar till 
ungdomar i skolan (Bilaga 1). Vi har valt att arbeta på ett processorienterat arbetssätt med 
eleverna som Josephson, Melin och Oliv (1990) skriver om, till största delen i grupper, med 
teman som behandlar känslor i avsikt att bredda elevernas emotionella och kommunikativa 
språkförmåga. Eleverna har under tidens gång att fått läsa, dramatisera, skriva och samtala för 
att fördjupa sig och skapa nya språkupplevelser med hjälp av vad andra skrivit om känslor. 
Enligt Josephson, Melin och Oliv kan ett processorienterat arbetssätt läggas upp på flera olika 
sätt, men: ”Läraren måste spela en mycket aktiv roll under hela processen och dessutom 
kontinuerligt skjuta till den kunskap som behövs för att klassens referensram i skrivandets 
teknik hela tiden skall byggas ut /…/” (Josephson, Melin, Oliv, 1990, s. 180). 
 
Under första veckan diskuterade vi genusperspektivet i litteratur och massmedier med 
eleverna. De fick två texter att närläsa, den ena var ett utdrag ur Kidnappad av kärlek av 
Vanessa James (1986), en karakteristisk bok för flickor och/eller unga kvinnor, det andra ett 
utdrag ur Resan till NHL av Gunnar Nordström, (2001), en representativ ungdomsbok för 
pojkar. Enligt Anne-Kari Skardhamar, högskolelektor vid Biskets högskolecenter i Norge, 
upptäcker vi genom närläsningen detaljer i texten och får därigenom en större inblick i hur 
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språket används. ”När vi tolkar en litterär text försöker vi visa hur de litterära verkningsmedel 
eller de ‘signaler’ som vi anser vara viktiga i texten samverkar och bildar en helhet, en idé 
eller ett tema som ligger latent i texten” (Skardhamar, 1994, s. 91).  
 
I dessa två texter fick eleverna i uppdrag att stryka under de adjektiv och adverb de hittade, 
och jämföra antal och sort av dessa i de två texterna. Resultaten fick eleverna först diskutera i 
grupper och sedan i helklass. Vi hade även en genomgång av ordklasserna adjektiv och 
adverb, för att lära eleverna dessa ordklasser samt för att få dem mer uppmärksamma på dessa 
ordklassers betydelse för att nyansera och utveckla det emotionella språket. För att pröva på 
enklare lyrikskrivande där eleverna fick använda sig av en annans text, fick eleverna en 
recension ur en dagstidning att arbeta med. Ur denna fick de i uppgift att skapa dikter av 
enskilda meningar eller ord, och dessa dikter läste vi sedan upp under veckans gång.  
 
Från Britt Backlunds Med tanke på talet (1997), gjorde vi en overhead (Bilaga 3) på 
värdeladdade ord och uttryck som män och kvinnor använder för att markera varandras värde, 
och diskuterade dessa i helklass. Första veckan avslutade vi med att klassen fick dela in sig i 
grupper för att dramatisera reklam, med så kallat improvisationsdrama, ett drama med kort 
förberedelsetid. Enligt Jacobsson och Ehnmark är en av de viktigaste formerna inom dramat 
improvisationen som får människor att spontant utveckla sina tankar. Drama är ett språk man 
kan tala med, ett slags forum där man lär sig att tala och agera. Vidare kan drama ses som en 
möjlighet till att utveckla kreativiteten hos människor. ”Drama utvecklar personligheten och 
kan utveckla och berika människors tankar och känsloliv” (Jacobsson, Ehnmark, 1985, s. 12). 
Således är dramat en metod genom vilken man kan man utveckla den emotionella och 
kommunikativa språkförmågan hos eleverna på flera olika sätt.  
 
Klassen fick antingen välja befintlig TV-reklam eller hitta på egen TV-reklam att dramatisera. 
Uppgiften var att sälja varor till män på ett sätt som normalt riktar sig till kvinnor, på det sätt 
som reklammakarna gör, eller vice versa, det vill säga, varor som normalt riktar sig män, 
skulle saluföras till kvinnor. Vårt syfte med detta moment var att få eleverna att reflektera 
över genusperspektivet i de värdeladdade orden och uttrycken i massmediernas språk. För att 
få inspiration och uppslag till dramatiseringarna fick eleverna studera reklam i olika tidningar. 
Vi lade betoningen på drama första tiden av vår VFU för att på detta sätt lära känna eleverna 
bättre, och få ett öppnare klimat i klassen så att det skulle bli naturligare att tala och skriva om 
känslor. 
 
Som ingång i temat skräck -rädsla - mobbning och som motvikt till de två texter eleverna 
tidigare läst ur så kallad ”kiosklitteratur” fick eleverna ett utdrag ur nobelpristagaren Imre 
Kertész bok Mannen utan öde (2003), för närläsning. Uppgiften var att reflektera över person- 
och miljöbeskrivningar i denna, samt att jämföra dessa mot de två texterna de läst under första 
veckan, genom diskussioner i grupper.  
 
Klassen fick även en novell om mobbning att närläsa, Dockskåpet av Katherine Mansfield, 
och fortsatte med textsamtal i grupp. I detta fall bestod uppgiften i att analysera texten och 
göra tankekartor om hur personerna i novellen kände sig, i syfte att utveckla elevernas 
emotionella förmåga. Resultaten av dessa samtal kring texterna redovisades sedan i helklass.  

 
Samtal kring texter är, enligt Chambers (1993), det viktigaste momentet efter att eleverna fått 
ta del av olika texter att ha samtal kring dessa, så att de inte blir obearbetade. Formen för 
dessa samtal kan varieras i helklass, grupper eller parvis. Att utbyta entusiasm är det 
vanligaste i ett textsamtal men då kommer man oftast inte in på den djupare innebörden. Det 
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handlar om gillanden och ogillanden. Sådant som en läsare inte förstår är oftast orsak till 
ogillanden i en samtalsgrupp. Sådana frågetecken rätas ut genom att någon annan kan svara 
och tankar diskuteras. Varje text har en mängd olika tolkningar för olika läsare. När frågorna 
diskuteras runt en text upptäcks en ny innebörd för läsaren. Minnesbilder som en text kan 
väcka är en viktig del av läsandet och har även mycket att göra med det nöje man finner i att 
läsa. Det kan hjälpa till med att upptäcka mönster i sitt läsande.  

 
Vi fortsatte temat med högläsning ur boken Ett öga rött av Jonas Hassen Khemiri (2004) samt 
diskuterade det lästa avsnittet som handlade om gudsbegrepp, i helklass. Bratt (1985) menar 
att fördelen med högläsning är att det leder till språkaktivering. Det utgör en länk mellan det 
skrivna språket och det talade språket. Högläsning är mer givande än att läsa tyst och detta 
kan visa sig då en elev exempelvis läser läxor. Läsförståelsen höjs genom att man även uttalar 
orden. Vi valde Khemiris bok därför att den är skriven på, av några kallade, ”Rinkeby-
dialekt” som används av många invandrarungdomar. Genom att läsa denna text hade vi för 
avsikt att utvidga elevernas begrepp om vad som kan anses accepterat som skriftspråk. 
Därmed hoppades vi kunna avdramatisera vikten av att skriva ”rätt”, och att detta i 
förlängningen skulle leda till att eleverna på ett friare sätt skulle kunna uttrycka sina tankar 
och känslor i våra skrivövningar. 
 
I avsikt att förbättra elevernas förmåga att uttrycka känslor och tankar fortsatte vi vårt 
temaarbete med läsning av dikter med temat ungdomsproblem, och hade samtal om dessa i 
helklass. En dikt av Märta Tikkanen (Bilaga 4) läste vi högt i helklass där alla läste några 
rader var, eftersom det enligt Bratt (1985) är ett utmärkt sätt att arbeta när det gäller lyrik. 
Denna dikt beskriver en tioårig pojkes upplevelser och tankar kring sina grälande föräldrar. 
 
Som avslutning på temat fick eleverna genomföra rollspel om mobbning. Genom detta ville vi 
förbättra deras förmåga att uttrycka sig genom både handlingar och ord, samt utveckla deras 
förmåga att sätta sig in i andras känslor. Rollerna i rollspelet bestod av en mobbad, en 
mobbningsledare, två medlöpare till mobbaren och en/två neutrala (beroende på antal elever i 
gruppen). Grupperna fick cirka fem minuter på sig att förbereda rollspelet ute i korridoren 
tillsammans med en av oss, som delade ut deras roller slumpartat i gruppen. Vi gav dem en 
situation för dramat, som spelades upp inför resten av klassen. Grupperna fick gå ut en i taget, 
och när de gått ”varvet runt”, fick de byta roller och situationer i rollspelet.  
 
Under tredje och fjärde veckan fick klassen ett större projekt att arbeta med inom drama. 
Temat skräck valde vi av den anledningen att allhelgonahelgen nalkades. Att arbeta med 
drama ökar utvecklingsmöjligheterna i att förbättra ungdomars emotionella språkförmåga och 
därigenom deras kommunikativa förmåga enligt Jacobsson och Ehnmark (1985). Klassen fick 
i uppdrag att göra skräckfilmsdramatiseringar, som skulle vara fem till tio minuter långa. Vi 
hade en genomgång om olika delmoment som behövdes till projektet såsom manus, 
miljöbeskrivningar, rollbesättning och rekvisita. Under andra lektionen fick eleverna skriva 
manus, och några började repetera. En del av en lektion tittade vi på effekter man använder 
sig av i skräckfilm för att bygga upp spänning, till exempel musik och överraskningsmoment. 
Redovisningssättet av dramatiseringarna var valfria; i klassrum, utomhus eller film. Två 
grupper redovisade i klassrummet, en grupp utomhus och en grupp filmade sin dramatisering.  
Vi hade lagt tonvikten på drama första tiden av vår VFU i avsikt att lära känna eleverna bättre 
och dessutom få en öppnare stämning i klassen, så att det skulle bli naturligare att tala och 
skriva om känslor.  
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Efter att dramatiseringarna var genomförda fick eleverna avsluta detta moment genom att 
utvärdera sitt eget och gruppens arbete i anonyma frågeformulär (Bilaga 2). Frågorna syftade 
till att se om de lyckats genomföra sitt arbete genom att ha en god kommunikation i 
grupperna. Dessutom ville vi granska om de hade förmågan att reflektera över sina egna fel 
och förtjänster i gruppsamarbetet. 
 
Den femte veckan fokuserade vi i högre grad på skrivövningar i avsikt att utveckla elevernas 
språkliga förmåga. Vi inledde en poesivecka med att klassen fick läsa dikter skrivna av oss 
själva som började Född till att vara… (Bilaga 5). Vi valde att visa dikter skrivna av oss 
själva som exempel i syfte att avdramatisera diktskrivande. Klassen fick därefter i uppgift att 
skriva egna dikter med utgång från dessa.  
 
Lektionen därefter fick eleverna ett dikthäfte innehållande diverse dikter, för genomläsning. 
Ur detta skulle de välja ut en favoritdikt och en som de inte tyckte om, samt skriva om vad 
dessa dikter handlade om. Att ge eleverna skrivövningar är ett utmärkt sätt öva elevernas 
språkliga förmåga, anser Molloy (1996). Den metod vi arbetat med är så kallad loop-writing. 
”Looparna” är små korta texter om ett givet ämne ur texten eller tankar kring det lästa. Att 
låta eleverna skriva ner spontana tankar gör att eleverna blir vana att skriva och det sker på ett 
avslappnat sätt.  
 
Vidare fick eleverna några sönderklippta dikter att arbeta med parvis. De skulle foga samman 
rader till dikter, klippa och klistra ihop dessa och byta med varandra. Det här sättet att jobba 
med poesi väcker ett intresse för ämnet. Om sådana poesilekar skriver även Ulla Lundkvist 
(1995), filosofie doktor i nordiska språk, litteraturhistoria och engelska, hon menar att det är 
ett avdramatiserat sätt att närma sig poesin. Vi hade även en ”Skriva till bild” övning i vilken 
eleverna fick sju bilder att välja bland och skriva något till dem, en berättelse, en dialog, en 
dikt eller något annat för att på detta sätt utveckla deras förmåga till att beskriva företeelser i 
skrift. 
 
Vi fortsatte vårt projekt med högläsning ur Platons Gästabudet (Breitholtz, 1998), i avsikt att 
introducera temat kärlek, och diskuterade sedan i helklass om; ”den stora kärleken”, finns 
den? Klassen fick ytterligare ett dikthäfte, med tonvikt på kärlek att arbeta med. Sedan fick 
klassen försöka skriva egna dikter om kärlek, i syfte att träna deras emotionella språkförmåga, 
och vi och de själva läste upp dikterna inför klassen.  
 
I avsikt att variera deras emotionella språkbruk, fick klassen försöka hitta synonymer till 
adjektiv som vi skrivit upp på tavlan. Dessa adjektiv var kär, arg, ledsen, rädd, glad, vacker, 
snäll och elak. Resultat redovisades och skrevs upp på tavlan. 
 
För att få eleverna att skriva lite länge stycken under fria och roande former, fick de skriva 
stafettberättelser om kärlek, till vilka vi gett första meningar. Vi delade upp klassen i grupper 
om fyra-fem, där det skulle ingå både flickor och pojkar. Efter att de skrivit klart berättelserna 
fick de läsa upp dem i grupperna och komma överens om vilken som de tyckte var bäst. 
Sedan fick varje grupp läsa upp sin favoritberättelse högt inför klassen.  
 
Klassen fick i läxa att närläsa ett stycke ur ungdomsboken Sandor slash Ida av Sara Kadefors 
(2003). I den skulle de stryka under bra beskrivningar av personer, bra beskrivningar av 
känslor och någon passus i texten de tyckte extra bra om. Dessa frågor fick de sedan diskutera 
i grupper om fyra, med två flickor och två pojkar i varje grupp. Sedan diskuterade vi dessa 
frågor i helklass. Denna uppgift genomfördes i avsikt att se om eleverna hade förmåga att se 
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om författaren hade målande beskrivningar och hur dessa var skrivna. Lundkvist menar att det 
är givande att på detta noggranna sätt läsa en bit ur en text ”/.../ redan mycket tidigt kan föra 
in sådana begrepp i litteraturläsningen som att en text vill något med oss, och att författaren 
har valt varenda bokstav och vartenda tecken på det sätt som han/hon tycker är bäst, 
effektivast” (Lundqvist, 1984, s. 46).  Enligt Chambers (1993) erbjuder diskussioner kring det 
lästa i små grupper en större möjlighet för eleverna att berätta om sina egna upplevelser kring 
det lästa. Det utvecklar på detta sätt den kommunikativa språkförmågan, och även modet att 
prata om tankar och känslor inför andra utan att behöva bli rädda för kritik. 

 
I slutet av temaarbetet om kärlek fick grupperna i uppdrag att dramatisera scener ur 
kärleksrelationer. Vi gav exempel på situationer till dem i syfte att underlätta arbetet. De 
exempel vi hade var ett otrohetsdrama, olycklig kärlek, äktenskapsgräl vid skilsmässa, kärlek 
på äldre dagar, semesterflirten och en lycklig kärlekssaga. Syftet med övningen var att 
utveckla deras emotionella språkförmåga genom att spela upp dramer med känslomässigt 
innehåll. Sista vecka fick klassen skriva den andra uppsatsen till vårt examensarbete.  
 
Målsättningen med vårt arbete under den verksamhetsförlagda utbildningen har varit att 
undersöka utvecklingsmöjligheterna i elevernas emotionella språkförmåga genom att arbeta 
intensivt med skönlitteratur i form av att läsa och diskutera utdrag ur böcker, noveller och 
lyrik. Vidare har klassen fått öva på att skriva texter med emotionellt innehåll och dramatisera 
diverse scener med känslomässigt innehåll. Vi anser, liksom Linell (1978), att det är av största 
vikt för människan att äga ett rikt emotionellt språk för att på bästa sätt kunna kommunicera 
med andra och även kunna bearbeta sina egna känslor och upplevelser.  
 
Genomförande av examensarbete 
 
Under hösten 2003 beslöt vi att göra vårt examensarbete tillsammans. Vi hade varit på praktik 
tillsammans tidigare och hade likartade tankar om vad vi ville undersöka. Dessa tankar 
utformade vi sedan till den idé, som vi hållit fast vid ända till slutet. Vi kontrollerade också 
vad det fanns för lämplig litteratur till vårt arbete samt skrev PM före julen 2003.  
 
Under vårterminen 2004 gick vi en kurs i examensarbete samt skrev inledning, bakgrund och 
metod till examensarbetet. Vi fick också tilldelat praktikplats samt handledare Vi letade också 
material till arbetet, främst på bibliotek, men även på Internet. Vi hade svårigheter att hitta 
relevant material för konsekvenserna utav en bristande emotionell språkförmåga på 
biblioteket, så vi har mest använt elektroniska källor till detta. Vår vetenskapliga handledare, 
Lena Holmbom utsågs också och vi fick hjälp med vårt examensarbete av henne. Innan 
terminen tog slut började vi forma idéer till lektioner, och samla in material. 
 
Höstterminen 2004 fortsatte vi planera och samla material inför vår praktik, samt hade en kurs 
i examensarbete. Vecka 41 besökte vi vår praktikplats och fick träffa vår handledare. Vi fick 
också veta att vi skulle få göra vår undersökning i en sjundeklass. Vecka 42 – 48 genomförde 
vi vår praktik. Vecka 49 – 01 har vi sammanställt resultaten av vår undersökning samt skrivit 
på vårt examensarbete. Vecka 02 har vi haft opponering på vårt examensarbete, korrigerat den 
samt lämnat in den. 
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Tidsplan 
 
HT - 03, Termin 7 
 
Kom överens om samarbetspartner 
Idé till examensarbete 
Söka litteratur 
Formulera syfte 
Skriva PM 
Inlämning av PM i december 
VT - 04, Termin 8 
 
Kurs i examensarbete, 2 p 
Skrev 
           Inledning 
           Bakgrund 
           Metod 
Sökt material på bibliotek 
Sökt material på Internet 
Vetenskaplig handledare utsågs 
Praktikplats tilldelas 
Inlämning av utkast till examensarbete 
Genomgång med vetenskaplig handledare 
Redigering av examensarbete 
Insamling av material till VFU 
HT-04, Termin 9 
 
Kurs i examensarbete, 3 p 
Insamling av material till VFU 
v.41, besökt praktikhandledare 
v.42-v.48, VFU 
v.42, första examensuppgiften utförs med eleverna 
v. 46, utvärdering av grupparbete 
v. 48, andra examensuppgiften utförs med eleverna 
v. 49-01 bearbetning och sammanställning av material
v. 02. Opponering och inlämning av examensarbete 
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Resultat 
 
Uppsatser 

 
För att erhålla ett skriftligt resultat av elevernas emotionella språkutveckling har eleverna 
skrivit en uppsats med emotionellt innehåll under den första veckan Den sista veckan fick de 
skriva en ny uppsats med emotionellt innehåll. Uppsatserna har vi sedan granskat för att se 
om det skett någon utveckling i förmågan att använda ett mer känslomässigt beskrivande 
språk. 
 
Vi berättade för eleverna att vi ville ha minst två A4- sidor skrivna, varav vi använde oss av 
de första 100 orden i varje uppsats till vår undersökning. Vi valde detta antal ord för att kunna 
ha med alla elever i undersökningen, eftersom några elever skrev så pass korta uppsatser. Tid 
för uppsatsskrivande var 55 minuter per tillfälle.  
 
Eftersom det kan förekomma skillnader i flickors och pojkars skrivande (Sandqvist & 
Teleman, 1989) har vi valt att redovisa resultaten av flickor och pojkar separat först och sedan 
som hel grupp.  
 
 I uppsatserna har vi gjort en kvantitativ bearbetning (Patel, Davidson, 1994) och mätt 
förekomsten av ordklasserna adjektiv och adverb i de första 100 orden av respektive uppsats. 
De första 100 orden i elevens två uppsatser har sedan jämförts mot varandra, i syfte att se en 
eventuell ökning i användningen av adjektiv och adverb. Vi har även valt att ta bort de adverb 
som inte är beskrivande. Resultatet redovisas genom stapeldiagram, vilka vi kortfattat 
kommenterat. 
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Figur1. Utfall av användandet av adjektiv och adverb i uppsatserna per elev, flickor. 
 
Resultatet visar att de flickor som redan hade ett relativt högt antal adjektiv och adverb i sitt 
skriftspråk inte har ökat antalet i lika hög utsträckning som de med få adjektiv och adverb i 
den första uppsatsen. Undersökningen visar även att alla flickor har ökat användningen av 
adjektiv och adverb mer eller mindre.  
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Totalt flickor
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Figur 2. Utfall av användandet av adjektiv och adverb i uppsatserna, flickor. 
 
Det totala resultatet av flickornas användning av adjektiv och adverb i skriftspråket visar en 
ökning på 59 %. Flickorna har sålunda totalt sett en markant ökning i användandet av dessa 
två ordklasser.  
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Figur 3. Utfall av användandet av adjektiv och adverb i uppsatserna per elev, pojkar. 
 
Resultatet visar att spridningen över pojkarnas användning av adjektiv och adverb är stort. 
Två pojkar har ökat sin användning markant, fyra pojkar har minskat sin användning och tre 
visar samma resultat i båda uppsatserna. 
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Figur 4. Utfall av användandet av adjektiv och adverb i uppsatserna, pojkar. 
 
Det totala resultatet av pojkarnas användning av adjektiv och adverb i skriftspråket visar en 
ökning på 1,4 %. Pojkarna har således ökat sin användning av adjektiv och adverb ytterst lite. 
Man kan säga att det totalt sett inte har skett någon ökning i pojkarnas användning, medan det 
individuellt hos vissa pojkar har skett en stor ökning. 
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Totalt hela klassen
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Figur 5. Utfall av användandet av adjektiv och adverb i uppsatserna i  hela 
undersökningsgruppen. 
 
Det totala resultatet av både flickor och pojkar i undersökningsgruppen visar att användningen 
av adjektiv och adverb i skriftspråket visar en ökning på 29,5 %. I den första uppsatsen har 
pojkarna använt fler adjektiv och adverb än vad flickorna har i den första uppsatsen men sen 
har flickorna ökat mycket mer till den andra uppsatsen än vad pojkarna har.  I snitt använde 
flickorna vid första skrivtillfället 7,7 adjektiv och adverb. De ökade sedan användningen till 
12,2 stycken i snitt. Pojkarna började med 8,1 stycken adjektiv och adverb i snitt och ökade 
bara till 8,2 stycken. Den totala snittsumman för användningen av dessa två ordklasser var i 
den första uppsatsen 7,9 stycken och det ökade till 10,2 stycken. 
 
Frågeformulär 
 
Denna del av vår undersökning genomförde vi med en utvärdering av det stora grupparbetet i 
drama, som vi hade inom temat skräck (Bilaga 2). Syftet med den var att få eleverna att 
reflektera över grupparbete som arbetsform och hur de upplevt kommunikationen och arbetet 
i sina grupper. Eleverna skulle även reflektera över sina egna roller i gruppen. 21 elever 
svarade på frågeformuläret. (Så kallade ”smileytecken” är en del av elevernas egna 
kommentarer.) Utvärderingen gjordes den femte veckan av vår VFU. Vi har bearbetat den 
kvantitativt och resultatet redovisas i form av ett stapeldiagram på första frågan, en sluten 
fråga, till vilken vi förklarat resultatet. Resultatet av de följande öppna frågorna redovisas 
med elevernas egna svar från frågeformuläret, vilka vi kommenterat. (Patel, Davidson, 1994). 
 
 1. Jag tyckte att min grupp fungerade: 
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Figur 6. Hur tyckte eleverna att deras grupper fungerade. 
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Resultatet visar att alla eleverna upplevt det övervägande positivt att arbeta i grupper.  
 
2. Det bästa med att arbeta i min grupp var att: 

• Alla bestämde lika mycket. 
• Vi hade roligt och att den blev ganska bra ändå fast vi inte hade en filmkamera. 
• Göra pjäsen och att alla hjälpte till. 
• Det var så roligt. 
• Vi ansträngde oss precis innan redovisningen och den blev bra. 
• Vi hade alla ganska lik humor och ville spela pjäsen på samma sätt, och när det väl 

gällde jobbade alla hårt. 
• Då så kommer alla med idéer och då får man mer alternativ att välja. 
• Vi gjorde en så bra teater på så kort tid. 
• Alla jobba lika mycket. Det var roligt när alla gilla manuset. 
• Vi la ner mycket tid på filmen och alla tyckte det var roligt att spela in en film. 
• Alla kom på roliga grejer som man kunde göra, sen får man ju inspiration av andra 

och då kan man komma på mer grejer själv. 
• Att vi kunde spela upp på så kort tid. 
• Vi samarbetade bra tillsammans och att vi kom på mycket tillsammans! Det gick bara 

bra i våran grupp! 
• Vi hade kul, känner varandra och kan prata mycket. Kom på många saker. 
• Vi samarbetade bra och alla kom på olika saker till filmen. 
• Vi samarbetade bra och hade skoj. 
• Det var kul och vi samarbetade bra. 
• Det fanns flera hjärnor och man behöver inte göra allt själv. Och så är det roligt. 
• Man fick mycket inspiration och förslag. 
• Man behöver inte göra allt själv. 

 
Resultatet av denna fråga visar att eleverna bland annat tyckt att samarbetet fungerat bra, 
vilket tyder på att kommunikationen i grupperna verkar ha fungerat tillfredsställande. Vidare 
har de upplevt att de hade roligt medan de arbetade och att de tyckt att det har varit bra med 
flera idéer.  
 
3. Det sämsta med att arbeta i min grupp var att: 

• Dom var lite för seriösa. 
• Vi hade ingen filmkamera så vi blev inte så glada över det. 
• Att ingen lyssnade förrän sista lektionen. 
• Inget. 
• Vi kastade kottar. 
• Det var ganska mycket slams i början, så vi fick väldigt lite tid att träna. 
• Alla lekte i början. 
• Ibland kanske nån kom för sent eller liknande och när vi filmade så var vi tvungna att 

ta om det.  
• En person ville inte spela in slutet av filmen efter skolan och det förstörde rätt så 

mycket av slutet. Fast det gör ändå inte så mycket. ☺ 
• En gick och då fick vi göra ett nytt slut utan den personen. 
• Det lukta konstigt och vi visste inte vem som släppt sig precis ☺ 
• Kanske det vart lite för slamsigt ibland. 
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• En person ville inte spela in slutet på filmen efter skolan så vi fick hitta på ett nytt 
slut, men det gick ganska bra ändå. 

• XX slamsade lite för mycket det ändå. 
• XX slamsade lite men det gjorde jag också men vi kom på massa ändå. 
• Alla kom inte alltid överens. Men det gick bra ändå. 
• Alla ville olika saker. Och även att det blir jag som får ta på mig ganska mycket. 
• Vi hade två som nästan bara sa bu. 

 
Dessa svar tyder på att eleverna uppmärksammat brister i grupparbetet såsom för mycket 
pratande, olika åsikter och att de varit oseriösa. Av svaren att döma har de löst problemen 
inom gruppen genom att kommunicera om dessa, för att slutligen nå fram till ett bra 
slutresultat.  
 
4. Hur tyckte du själv att du arbetade/fungerade i gruppen? 

• Ganska bra. 
• Det fungerade väl bra fast jag jobbar hellre med dom jag vill vara med, då blir man 

mer engagerad. 
• Rätt så bra. 
• Bra tror jag men jag tyckte det. 
• Bra. 
• Jag jobbade nog ganska bra. 
• Jag tycker att det fungerade bra. 
• Ja, det tycker jag. 
• Det gick bra, men jag var väl inte bäst. Hehe. ☺ 
• Jag tycker jag fungera bra i gruppen och att våran grupp fungerade BRA. 
• Jag tycker att jag fungerade bra i gruppen. 
• Sådär. 
• Jag tyckte att jag arbetade bra i gruppen. 
• Det gick bra för mig att arbeta för det var roligt. 
• Jag var inte så intresserad så jag jobbade inte så jättebra. 
• Njaa, jag tyckte att det gick bra kom på saker som vi kunde ha med mm. 
• Ganska så bra kändes det som iaf. 
• Bra vi var bäst av alla. 
• Bra. 
• Jag jobbade bra tyckte jag. 
• Bra bestämt. 
 

Resultatet visar att flesta tyckte att det hade upplevt sig utföra ett bra arbete i grupperna. 
 
5. Vad tycker att du kan förbättra i ditt sätt att arbeta i grupp? 

• Nothing. 
• Lyssna mera. 
• Jag kan väl förbättra bättre när man uppträder den. 
• Inget för det går ju bra. 
• Jag slamsar ibland men ändå gick det bra. 
• Att inte ge mig själv så mycket arbete och inte låta andra vila mer än jag. 
• Komma med mer idéer. 
• Det vet väl inte jag! Men jag arbetade väl rätt okej. 
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• Nja jag vet inte, kanske att man kan tänka på att den personen som pratar får prata till 
PUNKT! 

• Kommer inte på något just nu! 
• Jobba bättre. 
• Vet inte riktigt. 
• Vet inte. 
• Jag vet faktiskt inte… 
• Att vara lite mer intresserad. 
• Lite mindre snack kanske. 
• Slamsa mindre. 
• Jag vet inte. 
• Jag kanske ska låta andra få bestämma lite mer! 
• Låta dom andra ta för sig mer. 
 

Här visar svaren att eleverna reflekterat över sina egna roller i grupparbetet och sett brister 
hos sig själva. De har insett att de till exempel har pratat för mycket, att de kunde ha arbetat 
flitigare och de borde ha delat mer på arbetet och ansvaret i gruppen. De insiktsfulla svaren 
eleverna avgett tyder dessutom på att de tagit arbetet på allvar. 
 
6. Övrigt 

• Jag skulle vilja filma det i skogen. 
• Det blev i alla fall ett bra resultat! 
• Det var fan kul. Skulle vara kul om man gjorde det igen. 
• Det var roligt att spela in filmen och speciellt att se filmen! 
• Det var jätteroligt att gör den här pjäsen! 
• Det var jättekul att göra en teater. 
• Jag tycker att det är kul det vi gjorde, och vill göra det fler gånger. Men inte nån 

skräck då. 
• Våran ÄGDE ALLA. 
• Det var en rolig scen vi gjorde och vi var i naturen. 
• Korv med mos! 
 

Resultatet visar att de elever som svarat på denna fråga uppskattade grupparbetet med att göra 
ett drama och att flera vill fortsätta den här typen av arbetssätt.  
 
Diskussion 
 
Reliabilitet  
 
Vi valde att inte berätta avsikten med vårt arbete för klassen under vår VFU för att få ett så 
giltigt resultat som möjligt. I introduktionen fick de endast veta att vi skulle arbeta med olika 
temaarbeten under vår VFU och att de skulle få två mer omfattande skriftliga uppgifter av oss 
som vi behövde till vårt examensarbete. Frågeformulären som skulle spegla deras 
kommunikativa förmåga informerade vi inte om, förrän det var dags att svara på dem. 
Metoden att mäta den språkliga utvecklingen genom ett processinriktat arbetssätt fungerade 
tillfredsställande (Josephson, O. & Melin, L. & Oliv, T. 1990).  
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Det är elevernas egna texter som vi har tittat på och jämfört. Vi försökte inte påverka deras 
sätt att skriva direkt utan indirekt genom att arbeta intensivt med det emotionella språket 
genom skönlitteratur, skrivövningar och drama. Dock var undersökningsperioden för kort (sju 
veckor) för att få fram ett pålitligt resultat. Har man längre tid på sig skulle man kunna låta 
sina elever skriva uppsatser kontinuerligt under hela högstadietiden och därefter mäta 
utvecklingen i språkförmågan. En sådan undersökning skulle givetvis spegla elevernas 
språkliga utveckling på ett mer pålitligt sätt. I undersökningen försökte vi anpassa 
uppsatsämnena till eleverna. De första ämnena vid de två tillfällena var ungefär likadana för 
att vi skulle få samma typ av innehåll till de 100 första orden vilka vi sedan använde oss av i 
undersökningen. Resultatet visar på en avsevärd höjning av adjektiv och adverb för klassen 
som helhet vilket tyder på att all skönlitteratur, skrivövningar och dramaövningar som 
eleverna har fått arbeta med har bidragit till denna höjning.  
 
Det fanns dock en skillnad mellan skrivtillfällena som förmodligen påverkade resultatet. Vid 
första skrivtillfället då de inte kände oss, satt hela klassen och skrev fogligt. Under det andra 
skrivtillfället däremot var stämningen en annan. Eleverna hade lärt känna oss och vant sig vid 
mer aktiverande lektioner så de hade svårare att sitta stilla och skriva. De ville helst passa på 
att spela teater eller arbeta i grupper innan vi skulle sluta vår VFU. De flesta flickorna hade 
lättare att acceptera uppgiften denna gång än pojkarna varav fler var okoncentrerade. 
 
Att undersöka om elevernas muntliga emotionella förmåga främjats var svårare. Genom 
intensivt arbete i grupper, där vi hela tiden stöttade eleverna och försökte uppmuntra dem till 
att lösa sina konflikter med att diskutera och vara öppna mot varandra, försökte vi främja 
denna del i deras språkliga utveckling. I frågeformuläret försökte vi att formulera frågorna så 
att det skulle vara lätt för eleverna att svara på frågorna. Genom frågorna försökte vi få en bild 
av hur eleverna tyckte grupperna fungerat i stort samt en bild av hur de upplevt deras 
individuella arbete i grupperna.  

 
Givetvis kan man inte utläsa om det skett någon utveckling genom ett frågeformulär, utan det 
blir ett tillfälligt nedslag i elevernas utveckling. Dock får man en närmare inblick i deras 
individuella attityder till att arbeta i grupper och hur de anser att samarbetet fungerat. 
Arbetsglädjen under projektet och resultaten av elevernas grupparbeten vilka var av mycket 
hög kvalité visade att kommunikationen fungerat mycket bra i grupperna. De hade arbetat i 
grupper i fem veckor då utvärderingen gjordes, och vi hade kunnat iaktta en förbättring i 
samarbetet under denna tid. Dessa observationer är dock  personliga och inte möjliga att 
redovisa här.  
 
Validitet  
 
Vi har undersökt det vi i inledningsskedet hade för avsikt att undersöka, nämligen om man 
kan utveckla elevers användning av adjektiv och adverb och i förlängningen deras 
emotionella språkförmåga genom att arbeta intensivt med skönlitteratur, skrivövningar och 
drama. Vi ansåg att ett processinriktat arbetssätt var det säkraste sättet att få ett mätbart 
skriftligt material. Vi övervägde inledningsvis att göra intervjuer, men bedömde att sådana 
inte hade gett oss något mätbart material i skrift. 
 
Den muntliga emotionella förmågan kan undersökas på ett flertal olika sätt, exempelvis 
genom enkäter, observationer och loggböcker. Vi valde dock att undersöka detta genom att 
använda oss av frågeformulär den femte veckan av vår VFU, efter att eleverna haft ett större 
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dramaprojekt att arbeta med i grupper. Vi ville använda oss av den formen för att få en direkt 
anknytning till det utförda grupparbetet.  
 
Det är dock svårt att studera en utveckling i detta på grund av den korta tid vi hade att 
genomföra undersökningen. Språkförmåga är kanske egentligen inte något som går att mäta 
och räkna ut. Det är ett ständigt pågående projekt och det är svårt att få ett mätbart resultat på 
endast sju veckor. Vi har försökt göra tillfälligt nedslag i deras utveckling och det vi fått fram 
visar elevernas nuvarande position i utvecklingsskalan. 
 
Resultatdiskussion  
 
I planeringsstadiet av denna undersökning hade vi tänkt oss en niondeklass som skulle vara i 
den fasen av sin utveckling för att arbeta med den skönlitteratur vi valt. Elever i en 
niondeklass har kommit längre i sin identitetsutveckling och längre i utvecklingen av ett eget 
språk. Eftersom det just var språkförmågan vi ville studera ansåg vi från början att det hade 
varit bättre att genomföra vår undersökning med elever som var äldre. Vecka 41 när vi 
besökte handledaren fick vi dock veta att vi skulle arbeta med en sjundeklass, vilket medförde 
att vi fick byta ut vissa delar av den i förväg valda litteraturen så den bättre skulle passa yngre 
elever.  
 
Den första veckan arbetade vi med språket som helhet och avslutade veckan med att 
improvisationsdramatisera reklamfilmer. Denna övning visade att klassen var mycket 
intresserad av att arbeta med drama och ville fortsätta med övningar i denna form. Detta ledde 
till att vi lade om planeringen så den kom att innefatta drama på ett mycket större sätt än vi 
haft för avsikt från början. Detta arbetssätt passade vår undersökningsklass bättre än den 
mängd läs- och skrivövningar som vi i inledningsskedet hade tänkt använda oss av till en 
niondeklass. Grundtanken i vår planering behöll vi dock, att klassen skulle arbeta med olika 
känslor som teman under dessa veckor i avsikt att utveckla deras emotionella språkförmåga i 
tal och skrift. De fick också arbeta i grupper så långt som möjligt i avsikt att främja den 
kommunikativa språkförmågan.  
 
Det stora utbudet av olika texter, drama- och skrivövningar vi hade till eleverna gjorde att de 
efterhand vande sig med den typen av arbetsmetod. Eleverna kände sig mer trygga i att skriva 
och i att sedan visa upp det. I dramatiseringarna blev de mer villiga att göra längre scener och 
uttrycka sig på det sättet. Vi tyckte att vi kunde se en utveckling i deras uppförande på 
lektionerna allteftersom de kände sig säkra i vad vi arbetade med tillsammans. 
   
Den emotionella förmågan att uttrycka sig i skrift 
 
För att undersöka om eleverna utvecklade en större förmåga att använda sig av ett rikare 
emotionellt språk i sitt skrivande under vårt arbete, valde vi oss av ett processinriktat 
arbetssätt. Vi inriktade oss på att mäta förekomsten av de beskrivande ordklasserna adjektiv 
och adverb i elevtexter eftersom det är med hjälp av dessa ordklasser vi kan klä våra känslor i 
ord. Frånvaron från adjektiv och beskrivande adverb i texter gör att man inte lämnar 
omdömen och gör inga försök till att närmare beskriva de fakta man tar upp. Har man inte den 
språkliga förmågan att förstå eller uttrycka sina känslor, är det lätt att dessa känslor stannar 
kvar inom en, eller kommer fram på andra ofta negativa sätt som till exempel kraftuttryck 
eller i värsta fall våld.   
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För att erhålla ett skriftligt resultat av elevernas emotionella språkutveckling skrev eleverna 
en uppsats med emotionellt innehåll under den första veckan. Sedan arbetade vi intensivt med 
skönlitteratur, skrivövningar och drama med känslomässigt innehåll i klassen under sex 
veckor. Den sista veckan fick de skriva en ny uppsats med emotionellt innehåll. Uppsatserna 
har vi sedan granskat för att se om det skett någon utveckling i förmågan att använda ett mer 
känslomässigt beskrivande språk. Vi har mätt flickors och pojkars användning av adjektiv och 
adverb separat för att se om det finns någon skillnad mellan könen. I klassen som helhet visar 
utfallet av undersökningen att det skett en ökning i användningen av adjektiv och adverb med 
29, 5%. 
 
Resultatet av undersökningen visar att de flickor som hade ett lågt antal adjektiv och adverb i 
första uppsatsen höjde antalet markant i den avslutande uppsatsen. De flickor som hade 
relativt högt antal i första uppsatsen höjde inte antalet lika mycket till den avslutande 
uppsatsen. Av detta kan man dra slutsatsen att de flickor som redan använde sig av den här 
typen av beskrivande ord i sitt skriftspråk inte påverkades lika mycket av vårt arbete som de 
som inte skrev på detta sätt från början. Dessa elever hade redan ett välutvecklat beskrivande 
språk, och för att få en ökning av antalet adjektiv och adverb hos dessa kanske det behövs mer 
tid. Som grupp har flickorna emellertid en markant höjning av antalet adjektiv och adverb. 
Det tyder på att de texter och övningar vi tillsammans arbetat med har inspirerat och 
motiverat till att utveckla språkförmågan hos flickorna i stort.  
 
När det gäller pojkarna, visar resultatet att en del pojkar individuellt har ökat sin användning 
av adjektiv och adverb markant medan andra pojkar visar på en minskning i användandet. Hur 
stor ökningen har varit kan bero på vilket ämne de valde att skriva om. Dessutom hade flera 
av pojkarna svårt att sitta stilla och skriva i början under det andra skrivtillfället. Detta tror vi 
vara den största anledningen till att pojkarna som grupp har endast en ytterst liten ökning i 
användandet av antalet adjektiv och adverb i deras uppsatser. 
 
Vi ville också granska om det fanns skillnader i den skriftliga språkförmågan hos flickorna 
och pojkarna ur ett genusperspektiv. En sjundeklass är fortfarande mer barn än ungdomar och 
detta syns främst när man jämför flickor och pojkars skrivande. Flickor anses vara överlägsna 
pojkar i fråga om uppsatslängd och språkriktighet. Detta kan bero på att flickornas lekar oftast 
går ut på att utforska begrepp och känslor. Pojkarnas lekar är mer fysiska och mer inriktade på 
att konstruera och konkurrera och stimulerar inte utvecklingen mellan språk och känslor på 
samma sätt.  
 
Det resultat som vi fick av mätningen på förekomsten av adjektiv och adverb i den första 
uppsatsen visar dock att pojkar använde i genomsnitt en aning mer adjektiv och adverb än 
flickorna. Denna mätning visar således på att man inte i denna klass kunde se några skillnader 
i språkförmågan hos flickor och pojkar i den första uppsatsen. 
 
Den sista veckan fick de skriva en ny uppsats med emotionellt innehåll. I den andra uppsatsen 
har flickorna ökat sin användning av adjektiv och adverb markant medan pojkarna bara ökat 
sin användning ytterst marginellt. Skillnaden mellan flickornas och pojkarnas utveckling av 
sin emotionella språkförmåga i skrift under vår VFU som grupper sett var således stor. 
 
Anledningen till detta kan vara att skrivandet inte är högsta prioritet för pojkar i sjundeklass. 
Pojkarna har oftast inte kommit lika långt i intresset för skrivande som flickorna har. Intresset 
för att utveckla sin språkförmåga kan också vara större hos flickorna i denna ålder. Att 
intresset skulle ha varit större för uppgifterna under vår VFU syntes dock inte under 



 26

lektionerna. Både flickor och pojkar visade lika stort intresse och engagemang. Under 
skrivtillfällena var det dock skillnad mellan flickorna och pojkarna, som nämnts under 
rubriken reabilitet. Vid första skrivtillfället, då de inte kände oss, satt hela klassen och skrev 
lydigt. Under det andra skrivtillfället var de flesta flickorna positiva till att genomföra 
uppgiften. De flesta pojkarna var dock okoncentrerade i början av skrivtillfället. Eleverna 
hade lärt känna oss och vant sig vid mer aktiverande lektioner så de hade svårare att sitta stilla 
och skriva. De ville helst passa på att spela teater eller arbeta i grupper innan vi skulle sluta 
vår VFU.  
 
Den emotionella förmågan att uttrycka sig i tal 
 
För att främja elevernas emotionella språkförmåga i tal lät vi dem arbeta mycket i grupper 
under vår VFU, eftersom de måste kunna prata med varandra för att grupperna skulle fungera.  
För att kunna gå till botten med problem i gruppen och lösa dessa måste man kunna berätta 
vad man känner och tänker, det vill säga, använda sig av sin emotionella språkförmåga. 
Brister det i språkförmågan kan det leda till svårigheter i en persons utveckling. Det kan leda 
till skolproblem och dessutom kopplas det ofta samman med ett stort antal andra psykosociala 
problem. Att våga uttrycka sig emotionellt är även ett sätt att växa som människa och 
kommunikation är en viktig del i dagens moderna samhälle. Om man arbetar med elever på 
ett sätt som grundar sig på att lära dem att kommunicera, kan det dessutom i förlängningen 
göra att hela samhället främjas till en bättre samverkan.  
 
Klassen har arbetat i grupper under den mesta tiden av vår VFU. Undersökningen av 
elevernas emotionella förmåga att uttrycka sig i tal grundade sig dock endast på ett 
grupparbete i temat skräck som pågick under en och en halv vecka. Utvärderingen gjordes den 
femte veckan av vår VFU. Inledningsvis hyste vi vissa farhågor om hur de skulle lyckas 
fullfölja en så stor uppgift. Dessutom ansåg handledaren att det var ett lite för stort projekt att 
genomföra i en sjundeklass.  Till en början behövde eleverna hjälp med att komma igång men 
de klarade det mesta arbetet själva. Eleverna var också mycket idérika och skapade 
fantasifulla manus i grupperna. Detta arbete gjorde att eleverna fick skriva, agera och samtala.   
 
På första frågan i formuläret, i vilken de 21 eleverna som deltog i undersökningen, skulle 
bedöma hur de tyckte att grupparbetet fungerat, svarade 16 att arbetet i grupperna fungerat 
bra, sex stycken ganska bra, och ingen tyckte det var dåligt/ganska dåligt. Detta positiva 
resultat visar på att eleverna varit nöjda med arbetet i grupperna, vilket också syntes på 
stämningen i grupperna under arbetsgången. Eleverna hade dessutom en väldigt öppen och 
bra stämning i grupperna överlag. Att samarbetet fungerat bra syntes också på svaren på den 
andra frågan i formuläret. Klassen var också väldig positiv till att dramatisera, vilket syns på 
svaren att de hade haft roligt under arbetsgången. Vidare kan man utläsa att de har kunnat 
lyssna på varandra i grupperna av kommentarerna att det har varit bra med många idéer. Det 
som eleverna tagit upp som brister i grupparbetet är att det varit för mycket pratande, vilket ju 
inte är så underligt för ungdomar i deras ålder. Vidare hade de haft olika åsikter som de 
lyckats lösa genom att prata i grupperna. Eleverna har också reflekterat över sina egna insatser 
i arbetet på ett insiktsfullt sätt.  
 
Den utmärkta kvaliteten på redovisningarna av grupparbetena visade också på att eleverna 
lyckats lösa de eventuella problem de haft i grupperna. Alla var dessutom aktiva i 
redovisningarna och det visar på att eleverna lyckats skapa en bra trygghet i grupperna. 
Nästan ingen i klassen hade agerat i ett drama innan vår VFU så vi var glatt överraskade av att 
alla vågade vara aktiva i dramatiseringarna trots att vi inte tvingade dem till detta. Naturligtvis 
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fanns det några som inte ville agera, men de andra i gruppen uppmuntrade dessa och skapade 
roller som inte var så framträdande för de blygare eleverna. Således har eleverna använt sig av 
sin kommunikativa förmåga för att nå målet med arbetet med grupparbetet, redovisningarna.  
 
Vi kan inte påstå att det är vårt arbete som varit orsaken till det fina samarbetet i grupperna, 
men däremot anser vi att vi har gett eleverna möjligheten att utveckla detta.  Att låta eleverna 
arbeta i grupp och själva lösa problem tillsammans leder till att deras förmåga att 
kommunicera främjas, anser vi med utgångspunkt av resultatet av undersökningen. Däremot 
är det osäkert om det skett någon utveckling gällande hur eleverna arbetat tidigare i grupper 
eftersom vi endast studerat detta under våra sju veckor tillsammans med klassen. 
 
Sammanfattning  
 
Människans möjlighet att utforska verkligheten underlättas av ett rikt och varierat språk. 
Dessutom påverkar språket våra egna jagbilder, våra känslor, våra attityder och vår 
personlighet. Saknar man ett gott emotionellt ordförråd, kan det bli svårt att uttrycka sina 
känslor och tankar. I skolan ska ge alla elever utrymme för sin språkliga utveckling, eftersom 
språkförmågan är något som har stor betydelse för hela livet. Undervisningen ska göra att 
både flickor och pojkar motiveras att utveckla sitt språk och vilja använda det i tal och skrift.  
 
Utfallet av vår undersökning om eleverna kan utveckla sin emotionella språkförmåga i skrift 
visar att klassen som helhet ökat sin användning av adjektiv och adverb med 29, 5 %, vilket är 
ett mycket positivt resultat. Att låta eleverna arbeta i grupp och själva lösa problem 
tillsammans leder till att deras förmåga att kommunicera främjas, anser vi med utgångspunkt 
av resultatet av frågeformulären. Däremot är det osäkert om det skett någon utveckling 
gällande hur eleverna arbetat tidigare i grupper eftersom vi endast studerat detta under våra 
sju veckor tillsammans med klassen. Avsikten vi hade med vårt arbete, att se om det fanns 
möjligheter att utveckla pojkars och flickors emotionella språkförmåga i tal och skrift anser vi 
att vi har uppfyllt. Effektiva medel kan vara att läsa skönlitteratur, ha skrivövningar och 
dramatisera i skolan, men det finns fler. Det viktiga är att ge eleverna verktyg för att klä sina 
känslor i ord. 
 
Fortsatt forskning 
 
Undersökningsperioden på endast sju veckor var en mycket kort tid för att få fram ett pålitligt 
resultat av elevernas skrivutveckling. Ett mer tillförlitligt resultat skulle erhållas om man 
under en längre tid kunde låta sina elever skriva uppsatser och kontinuerligt göra mätningar 
av användningen av ordklasser i deras texter. Man kan också mäta användning av fler 
ordklasser och variationen av ord (Josephson, Melin, Oliv, 1990). 
 
När det gäller språkförmåga i tal, kan det vara en bra idé att använda sig av loggböcker och 
observationer när eleverna arbetar i grupper, om man har en längre tidsrymd att mäta 
utvecklingen på. Vidare skulle man kunna djupintervjua några elever om deras utveckling 
kontinuerligt under undersökningstiden. 
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      Bilaga 1 (1:8) 

Arbetsgång      
 
Tid till genomförande: 6 veckor. 
Lektionstid per vecka: 280 minuter. 1 
Vårt upplägg var att klassen skulle arbeta med olika känslor i temaform under våra 
praktikveckor. De teman vi valt att arbeta med var: beskrivande språk, hat, skräck och 
kärlek.  
 
Vecka 1 (041011-041015) 
Lektion 1, 40 minuter. 
Presentation av oss, samt presentation av eleverna. Tidsåtgång 20 min. 
 
Information om vad vi skulle arbeta med under praktiken. Tidsåtgång 15 minuter. 
Vi berättade att vi skulle arbeta med det beskrivande språket intensivt under dessa 
veckor, genom att läsa, skriva, diskutera och dramatisera, enskilt och i grupper. Vidare 
berättade vi att målet var att de skulle kunna uttrycka sina känslor, önskningar och 
viljor genom att kunna uttrycka det med ord. 
 
 Summering och avslutning av lektionen. Tidsåtgång 5 minuter. 
Vi gav klassen en läxa till fredag, att hitta fem nya ord var. 
 
Lektion 2, 70 minuter. 
Eleverna skrev den första uppsatsen till vårt examensarbete. Introduktion 10 minuter. 
Vi berättade att vi ville ha minst två A4- sidor skrivna. De fick välja ett eller flera av de 
givna ämnena att skriva om. 
Uppsatsämnen: 

1. Berätta om någon/något du tycker om och varför. 
2. Vad är du rädd för? Din största skräck. Beskriv varför. 
3. Berätta om någon gång du blev riktigt arg. Varför? Hur kändes det? Vad hände? 

 
Uppsatsskrivande. Tidsåtgång 55 minuter. 
 
Summering och avslutning av lektionen. Tidsåtgång 5 minuter. 
Uppgift till torsdag:  
De fick två texter att närläsa, det ena var ett utdrag ur Kidnappad av kärlek, sidan 5-11, 
en typisk bok för unga kvinnor, samt ett utdrag ur Resan till NHL, sidan 7-14, en typisk 
ungdomsbok för pojkar. 
Den första uppgiften var att läsa texterna och att bedöma om texterna vände sig till 
något speciellt kön, och varför i så fall.  Vidare skulle de i dessa två texter stryka under 
de adjektiv de hittade, och jämföra typ av adjektiv i de två texterna, om det fanns 
likheter eller skillnader och i så fall vilka. Till sist skulle de reflektera över 
personbeskrivningarna i texterna.  

                                                 
1 Skolan har infört läsning i block, engelska och svenska läses intensivt i sexveckors perioder, under vår 
praktik hade de enbart svenska, därav den myckna lektionstiden. 
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    Lektion 3, 90 minuter. 

Fritt fall skrivande. Tidsåtgång 10 minuter. 
Först information om vad fritt fall skrivande är, att till exempel skriva om sina känslor 
och tankar, sedan skrivande under fem minuter.  
 
Ordinarie läraren informerade om kommande prov. Tidsåtgång 10 minuter. 
 
Uppdelning i grupper. Tidsåtgång 5 minuter. 
Gruppdiskussion om texterna de läst, med utgångspunkt från de givna uppgifterna. 
Tidsåtgång 30 minuter. 
 
Redovisning av resultat i helklass. Tidsåtgång 5 minuter. 
 
Rast. 5 minuter. 
 
Manligt och kvinnligt i språket. Tidsåtgång 20 minuter. 
Från boken Med tanke på talet, sidan 90, gjorde vi overheads på uttryck som män och 
kvinnor använder för att markera varandras värde, och diskuterade dessa i helklass 
(Bilaga 2). Vi pratade även om språket i reklam, om man har olika språk till olika kön, 
och på vilket sätt man kan se detta. 
 
Summering och avslutning av lektionen. Tidsåtgång 5 minuter. 
 
Lektion 4, 80 minuter. 
 
Fritt fall skrivande. Tidsåtgång 5 minuter. 
 
Ordinarie läraren informerade. Tidsåtgång 5 minuter. 
 
Nya ord. Tidsåtgång 25 minuter. 
Nya ord de samlat under veckan (läxan från måndag) skrevs upp på tavlan och 
förklarades, och klassen fick skriva upp den i deras skrivböcker.  
Genomgång av dramauppgift reklam. Tidsåtgång 5 minuter. 
Klassen fick dela in sig i grupper för att dramatisera reklam. De fick antingen välja 
existerande TV-reklam eller hitta på egen. Uppdraget var att sälja varor till män på ett 
sätt som normalt riktar sig till kvinnor, på det sätt som reklammakarna gör, eller vice 
versa, det vill säga, varor som normalt riktar sig män, skulle reklameras till kvinnor. 
 
Arbete med dramauppgift i grupper. Tidsåtgång 25 minuter. 
 
Redovisning av dramauppgifterna. Tidsåtgång 10 minuter. 
 
Summering och avslutning av lektionen. Tidsåtgång 5 minuter. 
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Vecka 2 (041018-041022) 
Fortsättning beskrivande språk.  
Hat, Ilska, Mobbing 
 
Lektion 1, 40 minuter. 
Fritt fall skrivande. Tidsåtgång 5 minuter. 
 
Nya ord. Fortsättning från veckan före. Tidsåtgång 10 minuter. 
 
Genomgång adjektiv och adverb. Tidsåtgång 5 minuter. 
Vi pratade och skrev upp exempel på adjektiv och adverb. 
  
Uppgift recension. Tidsåtgång 15 minuter. 
Klassen fick i uppgift att ta ut hela meningar, delar av meningar eller enskilda ord ur en 
recension från en dagstidning, och försöka skapa dikter av detta, som skulle lämnas in 
senare under veckan.  
 
Summering och avslutning av lektionen. Tidsåtgång 5 minuter.  
Läxa till lektion 4, fredag, gavs ut. De skulle läsa ett stycke ur Imre Kertész bok 
Mannen utan öde, sidan 80-83, och reflektera över person och miljöbeskrivningar i 
denna, samt jämföra dessa mot de två texterna de läst under första veckan.  
 
 
Lektion 2, 70 minuter. 
Närläsning av text, och arbete i grupp. Tidsåtgång 55 minuter. 
Klassen fick läsa novellen Dockskåpet av Katherine Mansfield, och sedan arbeta med 
texten i grupp. 
De fick analysera texten och göra tankekartor om hur personerna i novellen kände sig.  
 
Redovisning av grupparbete. Tidsåtgång 10 minuter. 
Diskussioner och  tankar kring texten i helklass. 
 
Summering och avslutning av lektionen. Tidsåtgång 5 minuter. 
 
Lektion 3, 90 minuter. 
Prov i engelska. Tidsåtgång 50 minuter. 
 
Rast. Tidsåtgång 10 minuter. 
 
Högläsning. Tidsåtgång 10 minuter. 
Högläsning ur boken Ett öga rött av Jonas Hassen Khemiri, sidan 141-143, samt 
diskussion am det lästa i helklass. 
 
Diktläsning. Tidsåtgång 10 minuter. 
Läsning av Märta Tikkanens dikt: När han är tio städar han och… (Bilaga 3) i helklass 
där alla läste några rader var och fortsatte med tyst läsning av andra dikter med tema 
ungdomsproblem, och hade samtal om dessa sedan i helklass.



 
    Bilaga 1 (4:8) 

 
 
Summering och avslutning av lektionen. Tidsåtgång 10 minuter. 
Klassen fick skriva reflektioner kring det lästa under lektionen. 
 
Lektion 4, 80 minuter. 
Lästid. Tidsåtgång 20 minuter. 
De fick läsa i deras egna böcker. 
 
Textsamtal. Tidsåtgång 10 minuter. 
Klassen fick dela upp sig i grupper och diskutera texten ur Imre Kertész bok. 
 
Rollspel. Tidsåtgång 45 minuter. 
Eleverna fick genomföra rollspel om mobbing. Rollerna i rollspelet bestod av en 
mobbad, en mobbing ledare, två medlöpare till mobbaren och en/två neutrala (beroende 
på antal elever i gruppen). Grupperna fick cirka fem minuter på sig att förbereda 
rollspelet ute i korridoren tillsammans med en av oss, som delade ut deras roller 
slumpartat i gruppen, samt gav dem en situation för dramat, som sedan spelades upp 
inför resten av klassen. Grupperna fick gå ut en i taget, och när de gått ”varvet runt”, 
fick de byta roller och situationer i rollspelet. 
  
Summering och avslutning av lektionen. Tidsåtgång 5 minuter. 
 
 
Vecka 3-4 (041025-041105) 
Skräck 
Två grupper redovisade i dramatiserade i klassrummet, en grupp utomhus och en grupp 
filmade sin dramatisering. Efter att dramatiseringarna var genomförda fick de utvärdera 
sitt eget och gruppens arbete i anonyma frågeformulär.  
 
Lektion 1, 40 minuter. 
Introduktion av tema. Tidsåtgång 15 minuter. 
Vi förberedde introduktionen av temat för klassen med att ordna bänkar i grupper, ha 
tända ljus och spela musik ur skräckfilmer. Sedan beskrev vi uppgiften de hade framför 
sig, de skulle under två veckor få ett större projekt att arbeta med inom drama. I och 
med att allhelgonahelgen nalkades hade vi valt i att arbeta med temat skräck, och 
klassen fick i uppdrag att göra skräckfilmsdramatiseringar, som skulle vara 5-10 
minuter långa. Redovisningssättet av dramatiseringarna var valfria; i klassrum, utomhus 
eller filma. Redovisningarna skulle ske före lovet vecka 4, lektion 2. 
 
Gruppdiskussioner. Tidsåtgång 15 minuter. 
Projektet påbörjades med att eleverna fick sitta i sina grupper och diskutera idéer, göra 
tankekartor, skriva förslag till manus samt göra planering för projekttiden.  
 
Summering och avslutning av lektionen. Tidsåtgång 10 minuter. 
Vi läste högt ur deras böcker,  de dikter de skrivit från uppgiften med 
recensionstexterna som vi gett ut vecka 2, lektion 1.
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Lektion 2, 70 minuter. 
    
Genomgång till projekt. Tidsåtgång 15 minuter. 
Vi hade en genomgång om olika delmoment som behövdes till projektet; 
miljöbeskrivningar, rekvisita, beskrivning av karaktärer, rollbesättning och dialog. 
 
Grupparbete. Tidsåtgång 50 minuter. 
Grupperna påbörjade arbetet med projektet. Diskussioner om redovisningsformer. 
 
Summering och avslutning av lektionen. Tidsåtgång 5 minuter. 
 
Lektion 3, 90 minuter. 
Projektsamtal. Tidsåtgång 5 minuter. 
Diskussioner om hur arbetet fortskrider i grupperna. 
 
Grupparbete. Tidsåtgång 80 minuter. 
 
Summering och avslutning av lektionen. Tidsåtgång 5 minuter. 
 
Lektion 4, 80 minuter. 
Projektsamtal. Tidsåtgång 5 minuter. 
Diskussioner om hur arbetet fortskrider i grupperna. 
 
Genomgång av effekter som används i skräckfilmer. Tidsåtgång 5 minuter. 
 
Filmvisning. Tidsåtgång 15 minuter. 
Vi tittade på effekter man använder sig av i skräckfilm för att bygga upp spänning, till 
exempel musik och överraskningsmoment.  
 
Grupparbete. Tidsåtgång 40 minuter. 
 
Summering och avslutning av lektionen. Tidsåtgång 5 minuter. 
 
Vecka 4, fortsättning tema skräck. 
Lektion 1, 40 minuter. 
Projektsamtal. Tidsåtgång 5 minuter. 
 
Slutrepetitioner av grupparbete. Projektsamtal. Tidsåtgång 30 minuter. 
 
Summering och avslutning av lektionen. Tidsåtgång 5 minuter. 
 
Lektion 2, 120 minuter.2 
Redovisning av grupparbeten, inklusive förberedelsetid och responsgivande. Tidsåtgång  
115 minuter. 
Summering och avslutning av lektionen. Tidsåtgång 5 minuter.

                                                 
2 Enligt överenskommelse med läraren i NO, som hade lektionen efteråt, fick vi ta tid från den lektionen. 
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Lektion 3 – 4.  
Höstlov.   
 
Vecka 5 (041108-041112)  
Poesivecka med introduktion till  kärlekstema 
Lektion 1, Lov. 
 
Lektion 2, 70 minuter. 
Information av ordinarie lärare. Tidsåtgång 10 minuter. 
 
Avslutning och utvärdering av skräcktemat. Tidsåtgång 20 minuter. 
Genomgång av gruppernas redovisningar och gav positiv kritik. Vidare fick de 
utvärdera sitt eget och gruppens arbete i anonyma frågeformulär (Bilaga 2).  
 
Introduktion till poesivecka. Tidsåtgång 35 minuter. 
Klassen fick se exempel på dikter som började ”Född till att vara…” (Bilaga 5) och fick 
i uppgift att skriva egna dikter med utgång från dessa. 
 
Summering och avslutning av lektionen. Tidsåtgång 5 minuter. 
 
Lektion 3, 90 minuter. 
 
Arbete med dikter. Tidsåtgång 30 minuter. 
Klassen fick ett dikthäfte innehållande diverse dikter, för genomläsning. Ur detta skulle 
de välja ut en favoritdikt och en som de inte tyckte om, samt skriva om vad dikten 
handlade om. Vidare fick de några sönderklippta dikter att arbeta med parvis. De skulle 
foga samman rader till dikter, klippa och klistra ihop dessa och byta med varandra. 
 
Rast. Tidsåtgång 5 minuter. 
 
Skrivövning. Tidsåtgång 25 minuter. 
Eleverna fick 7  bilder att välja bland, och skriva något till dem, en berättelse, en dialog, 
en dikt eller något annat. 
 
Tyst lästid. Tidsåtgång 25 minuter. 
Läsning av egna böcker. 
 
Summering och avslutning av lektionen. Tidsåtgång 5 minuter. 
 
Lektion 4, 80 minuter. 
Högläsning. Tidsåtgång 15 minuter. 
Vi läste högt ur Litteraturens klassiker: Grekisk litteratur, Ur Gästabudet, sidan154-
156, om hur människan blev delad itu av gudarna och sedan dess söker sin andra halva. 
Diskussion. Tidsåtgång 10 minuter.



    Bilaga 1 (7:8) 
 

 
Vi diskuterade i helklass om ”den stora kärleken, finns den?” 
 
Diktskrivning. Tidsåtgång 35 minuter. 
Klassen fick ytterligare ett dikthäfte, med tonvikt på kärlek att arbeta med. Sedan fick 
klassen försöka skriva egna dikter om kärlek, och vi och de själva läste upp dem inför 
klassen. 
 
Tyst lästid. Tidsåtgång 20 minuter. 
Läsning av egna böcker. 
 
Summering och avslutning av lektionen. Tidsåtgång 5 minuter. 
 
Vecka 6 (041115-041119) 
Kärlek 
Lektion 1, 40 minuter. 
Leta synonymer. Tidsåtgång 35 minuter. 
Klassen fick hitta synonymer till ord som beskrev känslor, vilka vi skrev upp på tavlan. 
Summering och avslutning av lektionen. Tidsåtgång 5 minuter. 
 
Lektion 2, 70 minuter. 
Stafettskrivning. Tidsåtgång 60 minuter. 
Vi delade upp klassen i grupper om 4-5, där det skulle ingå både flickor och pojkar. 
Sedan fick de skriva stafettberättelser om kärlek, till vilka vi gett första meningar. Efter 
att de skrivit klart fick de läsa upp dem i grupperna och välja ut den som de tyckte var 
bäst och läsa upp dem högt i klassen. 
 
Summering och avslutning av lektionen. Tidsåtgång 10 minuter. 
De fick i läxa att läsa att läsa ett stycke ur boken Sandor slash Ida av Sara Kadefors, 
sidan 42-50, i vilken de skulle stryka under bra beskrivningar av personer, bra 
beskrivningar av känslor och en någon passus i texten de tyckte extra bra om. 
 
Lektion 3, 90 minuter. 
Uppdelning av grupper. Tidsåtgång 5 minuter. 
Vi delade in klassen i grupper om fyra, med två flickor och två pojkar i varje grupp för 
vidare arbete under veckan. 
 
Genomgång av läxa. Tidsåtgång 20 minuter. 
De fick arbeta i sina grupper och diskura texterna med utgång av de frågor vi gett dem. 
Sedan diskuterade vi dessa i helklass. 
 
Rast.  Tidsåtgång 5 minuter. 
 
Tyst lästid. Tidsåtgång 20 minuter. 
Läsning av egna böcker. 
 
Grupparbete. Tidsåtgång 40 minuter.  
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     Bilaga 1 (8:8) 
 
 
Grupperna fick i uppdrag att dramatisera scener ur förhållanden. Vi gav exempel på 
situationer till dem för att underlätta arbetet. 
 
 Summering och avslutning av lektionen. Tidsåtgång 5 minuter. 
 
Lektion 4, 80 minuter. 
Grupparbete. Tidsåtgång 45 minuter. 
Arbete med repetitioner av dramatiseringarna. 
 
Redovisning. Grupparbete. Tidsåtgång 30 minuter.  
 
Summering och avslutning av lektionen. Tidsåtgång 5 minuter. 
 
 
Vecka 7 (041125) 
 
Lektion 1-2.   
Elevens val dagar. 
 
Lektion 3, 90 minuter. 
Introduktion till uppsatsskrivande. Tidsåtgång 10 minuter. 
Skriva den andra uppsatsen till vårt examensarbete. Introduktion 10 minuter. 
Vi berättade att vi ville ha minst två A4- sidor skrivna. De fick välja ett eller flera av de 
givna ämnena att skriva om. 
Uppsatsämnen: 
1. Skriv om någon du tycker om. Varför? Hurdan är han/hon? Beskriv honom/henne. 
2. Berätta om någon gång du blev riktigt ledsen. Varför? Hur kändes det inuti dig? 
3. Berätta om någon gång du blev riktigt glad. Varför? Hur känner du det inuti när du 

blir riktigt glad? 
4. Beskriv en perfekt dag. Vart? Hur ser det ut där? Vad vill du göra? Med vem? 

Varför med honom/henne? 
 

Uppsatsskrivande. Tidsåtgång 55 minuter. 
   

Summering och avslutning av lektionen. Tidsåtgång 10 minuter. 
 
 
Lektion 4, 80 minuter. 
Avslutning med eleverna. Tidsåtgång 80 minuter. 
Fika och musikfrågesport. 



  Bilaga 2 (1:1) 
 

Grupparbete, utvärdering  
 
1. Jag tyckte att min grupp fungerade: 
 
 Dåligt 
  
 Ganska dåligt 
 
 Ganska bra 
 
 Bra 
 
2. Det bästa med att arbeta i min grupp var att………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
3. Det sämsta med att arbeta i min grupp var att………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
4. Hur tyckte du att du själv arbetade/fungerade i gruppen?........................................................ 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
5. Vad tycke du att du kan förbättra i ditt sätt att arbeta i grupp?................................................ 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
6. Övrigt…………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………. 

 



 40

  Bilaga 3 (1:1) 
 
 

 
MÄN 
 
Inriktar sig på karriär 
Har hög ambitionsnivå 
Diskuterar 
Visar intresse 
Vidareutbildar sig 
Visar idérikedom 
Gör en felbedömning 
Har ett rörligt intellekt 
Visar deltagande 
Tar ledningen 
Inser sitt värde 
Är smidiga 
Engagerar sig 
Går på djupet 
Vet sitt värde 

 
KVINNOR 
Försummar familjen 
Sliter ut sig i onödan 
Skvallrar 
Är nyfikna 
Springer på kurser 
Är beskäftiga 
Trampar i klaveret 
Fantiserar 
Lägger sin näsa i blöt 
Sticker upp 
Tror att de är något 
Är falska 
Är hysteriska 
Går för långt 
Skryter 



     Bilaga 4 (1:2) 
När han är tio                      
städar han och dammsuger 
varje millimeter minutiöst 
radar sina plastsoldater 
så alla gevär pekar åt samma håll 
mot en gemensam fiende 
som ska nedgöras 
 
Han ritar bara monster 
hiskeliga vidunder 
med femton klor och rovtänder 
och jättelika gap 
de kommer ut ur bilderna 
och angriper 
allt och alla 
de är förfärliga och fasansfulla 
de skriker ut sin skräck 
 
På kvällen vågar han inte somna 
för han måste ingripa 
ifall det blir gräl igen 
då avleder han deras uppmärksamhet 
från det de grälar om 
så deras irritation 
riktas mot honom 
så länge båda grälar på honom 
tycker de i alla fall 
lika 
för engångs skull 
 
På natten måste han smyga sej opp 
och kolla 
att ingendera har flyttat bort 
och försvunnit 
Han petar på dem för säkerhets skull 
så han ska veta 
att de båda ligger där 
och sover bredvid varann i sina sängar 
 
Han ängslas ständigt 
han är alltid rädd för katastrofen 
han vet att den kommer 
han vet bara inte när 
Han vågar inte 
gå förbi ett öppet fönster 
och inte över torget 
Han vågar inte längre gå i skolan 
 
nu vågar han 



 
    Bilaga 4 (2:2) 

 
snart inte leva längre 
Den dag katastrofen igen är över oss 
då är han rådigast av alla 
och har mest tålamod 
i timmar ligger han bredvid på sängen 
och stryker hår ur pannan 
och lyssnar, pratar 
tröstar 
håller i och kramar 
finns där bredvid 
och tröttnar aldrig 
 
Nu slipper jag oroa mej 
säjer han 
för nu har det ju hänt 
 
Han växer några år 
och fyrtio centimeter 
blir mera axelbred 
för varje dag 
snart har hans krafter 
vuxit fatt 
det ansvar han sen länge 
burit 
 Märta Tikkanen 



 
    Bilaga 5 (1:1) 

 
Född till att vara 

 
Född till att vara varg 

Sökande, jagande 
Behöver min flock 

- och behöver min ensamhet. 
Söker efter nya marker 

Nya vyer 
Nya berg att klättra uppför 

Aldrig nöjd 
Alltid med ögon riktade mot fjärran. 

 
Anita Karvonen 




