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Sammanfattning 

Syftet med den här studien var att försöka hitta metoder som gör att läraren kan stödja elevers 

lärande inom ett utvalt kunskapskrav i kursen för Svenska 1 på gymnasiet, med något större 

fokus på elever med svårigheter att minnas och koncentrera sig. Det empiriska materialet bestod 

av en studie där två elevgrupper deltog i olika undervisningsmodeller. Den ena modellen 

baserades på läromedel och den andra på neurodidaktik. Inom ramen för studien gjordes ett för- 

och eftertest, men även elevernas kommentarer och lärarens observationer var viktiga underlag. 

Resultatet visade att den neurodidaktiska undervisningen gav bättre elevprestationer och mer 

positivt inställda elever. Dessutom visade resultatet att det var de mer svagpresterande eleverna 

som hade mest att vinna på en neurodidaktisk undervisning samt att trivseln bland eleverna 

ökade. En didaktisk implikation av studien, är att det behöver finnas utrymme i våra universitet 

och skolor till att fortbilda blivande och redan verksamma pedagoger inom ämnet neurodidaktik 

för att bättre tillgodose elevers möjligheter till ett lustfyllt lärande med bättre resultat.  

 

Nyckelord: Neurodidaktik, instruktionsdesign, minne, sociokulturellt lärande, fenomenografi, 

kvantitativ studie, kvalitativ studie. 

 

 

Abstract 

The purpose of this study was to try to find methods which make the teacher able to support 

students’ learning within the course of Swedish 1 at upper secondary school. There was slightly 

greater focus on students with difficulties regarding memory and concentration ability. The 

empirical material consisted of a study where two student groups participated in different 

teaching models. One model was based on teaching materials and the other on neurodidactics. 

Within the frame of this study there were a pre- and a posttest, but the students’ comments and 

the teacher’s observations were important data too. The result showed that the neurodidactic 

teaching led to better student performance and more positive students. In addition, the result 

showed that the more underachieving students gained the most from neurodidactic teaching, 

and that students’ well-being increased. A didactic implication from this study is that 

universities and schools must provide opportunities to educate future and existing pedagogues 

within the subject of neurodidactics in order to further accommodate students’ possibilities of 

joyful learning with better results.      

 

Key words: Neurodidactics, instructional design, memory, sociocultural learning, 

phenomenography, quantitative study, qualitative study. 
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en gemensam nämnare, nämligen att jag ville bli bättre på att stötta elever i deras lärande. För 

mig var det viktigt att försöka hitta verktyg som kunde bidra till ett effektivare, mer 

stimulerande och meningsfullt lärande bland eleverna. 

Neurodidaktik är inget som ingår i min lärarutbildning, utan ett område som väckte mitt intresse 

när jag precis tagit mig an en grupp elever där det så uppenbart fanns behov som jag som 

blivande lärare inte räckte till för. Det är tack vare dessa elever som jag fick upp ögonen för 

neurodidaktik.    

Jag vill framför allt börja med att rikta ett stort tack till de elever som tillät mig att genomföra 

den här studien. Utan er tillit till mig hade den varit omöjlig att genomföra. Jag vill också tacka 

den rektor som backade upp mig genom att visa intresse, hjälpa till med klassrum och 

schemalagda tider för eleverna. Av hänsyn till den forskningsetiska sekretessen får dock såväl 

elever som rektor förbli namnlösa här. Jag vill också rikta ett tack till min familj som stått ut 

med mig under den berg- och dalbana som det bitvis inneburit att färdigställa det här arbetet.  

Framför allt vill jag rikta ett varmt och innerligt TACK till min handledare Annbritt Palo vid 

Luleå tekniska universitet. Du har alltid funnits vid min sida. Utan din varsamma lotsning, 

tålamod och goda råd genom varenda kurva, hade det aldrig blivit en färdig uppsats. Får jag bli 

hälften så bra lärare som du så är jag mer än nöjd! 
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1. Inledning 

I det här inledande kapitlet presenteras först den bakomliggande orsaken till att just den här 

texten över huvud taget blev satt på pränt, följt av syftesformulering, avgränsning och 

disposition.  

 

1.1 Ett personligt tillkortakommande 

Under det gångna läsåret har jag följts av en känsla av att inte räcka till för allt det som jag har 

haft ansvaret för att ge mina elever enligt gällande styrdokument. Även om jag glatt mig åt den 

utveckling jag iakttagit på vissa håll, har jag också tyngts av att inte alltid få mina elever dit jag 

vill. Jag började iaktta eleverna med andra ögon för att försöka förstå hur dessa gymnasieelever 

upplevde våra gemensamma lektioner i svenskämnet. Gång på gång tycktes de gymnasieelever 

som verkligen behövde stöd ofta också vara de som hade svårast att minnas vad vi gjort, och 

stundtals verkade de även tappa koncentrationen. Korta individuella samtal med elever 

bekräftade dessa tankar. Elevernas uttryck under lektionen som ”hur långt har jag hunnit i den 

här uppgiften”, eller när någon ställde en fråga men hann börja prata med en kamrat innan jag 

ens hunnit ge mitt svar, verkade mer tyda på ett otillräckligt minne och 

koncentrationssvårigheter än ett ointresse från deras sida. Dessa elever tycktes dessutom 

acceptera sin situation mer än vad jag stundtals kunde. Min insikt gjorde mig frustrerad men 

också nyfiken. Denna nyfikenhet bottnar dels i en tro på att mitt bästa alltid kan bli bättre, dels 

i en övertygelse om att min förbättrade förmåga kan bidra till en mer givande tillvaro både för 

mig och min omgivning. Således är det min otillräcklighet som blivande ämneslärare i svenska 

som drivit mig in på nya vägar, och det är min innerliga önskan att kunna möta just dessa elevers 

behov som är det som drivit mig till att genomföra detta arbete.  

 

1.2 En skola i problem 

Sverige deltar i olika internationella undersökningar för att mäta elevers kunskaper. OECD:s 

(Organisation for Economic Co-operation and Development) senaste PISA studie (Programme 

for International Student Assessment) visar att våra 15-åriga elevers kunskaper fortsätter att 

försämras i jämförelse med andra länder och tidigare gjorda PISA-studier. Det är de 

lågpresterande eleverna som har tappat mest, samtidigt som antalet lågpresterande elever ökar 

(Skolverket, 2014a). Resultatet har lett till flera försök att hitta orsaken till de svenska elevernas 

försämrade prestationer. Bland annat genomförde OECD en ny granskning av den svenska 

skolan och kom då fram till att ”Sweden should urgently reform its school system to improve 

quality and equity”(OECD, 2015). Efter att OECD dragit slutsatsen att svenska skolor måste 

höja kvalitén och jämlikheten för eleverna, gav OECD också ett antal rekommendationer 
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angående hur detta kunde uppnås. På systemnivå uppmanades Sverige att på olika sätt 

understödja ett utvecklande av lärarprofessionen. På individnivå ansåg OECD att skolan 

behövde ”strengthen support for disadvantaged students” (a.a.). Även Skolinspektionen har 

granskat den svenska skolan och konstaterat att det finns brister i lärarnas sätt att bedriva 

undervisning baserad på elevernas behov i klassrummet (Skolinspektionen, 2014). Såväl en 

internationell som en nationell myndighet delar därmed ståndpunkt, nämligen att situationen i 

svensk skola är allvarlig och att något måste göras. Däremot ger ingen av dessa parter några 

handfasta råd till lärare om hur förbättringar mer konkret kan se ut, samtidigt som våra 15 

åringar riskerar att fortsatta sänka sina skolresultat.  

Några viktiga ledtrådar om hur den svenska skolan kan förändras för att förbättra elevernas 

prestationer hittades året efter ovan nämnda PISA-undersökning. Då deltog nämligen Sverige 

för första gången i TALIS, en enkätstudie med fokus på undervisnings- och lärmiljöer i 34 

länder (Skolverket, 2013). Den visade att det yrkesverksamma lärare ansåg sig behöva allra 

mest var kompetensutveckling om hur de ska undervisa elever i behov av särskilt stöd (a.a., 

36:30–39:00), vilket visar att lärare känner sig otillräckliga inom detta område. En rapport från 

projektet LÄST (Frögéli, Wännström & Gustavsson, 2010, s. 20 och s. 22) visar att detsamma 

gäller bland blivande och nyutbildade lärare, nämligen att de inte är tillräckligt förberedda på 

att anpassa undervisningen för att möta elever med olika behov. Det innebär att oavsett 

erfarenhet, så upplever lärare att det är svårt att hjälpa de lågpresterande eleverna eftersom de 

saknar verktyg för att kunna göra det. Andra lärares upplevelser ligger således i linje med de 

erfarenheter jag själv gjort under det gångna läsåret.  

Innehållet i det här arbetet gör inga anspråk på att försöka lösa alla aspekter av den allvarliga 

kris vår svenska skola tycks befinna sig, särskilt inte med tanke på att TALIS 2013 även visat 

att många problem ligger på systemnivå (Skolverket, 2013) och därmed bortom min kontroll 

som klassrumsaktör. Innehållet utgör däremot ett försök att hitta en alternativ väg för att hjälpa 

de elever som tycks behöva det mest, närmare bestämt elever med minnes- och 

koncentrationssvårigheter. Idag finns en del forskning om hjärnans mentala processer, och 

enligt Vetenskapsrådets tidning Curie (Nilsson, 2012, 29 oktober) tas det i undervisningen inte 

tillvara på nya rön angående hur vi lär oss nya saker och minns dem. Detsamma gäller för nya 

kunskaper när det gäller koncentrationssvårigheter, trots att Sverige ligger i framkant när det 

gäller hjärnforskning. Det här arbetet är således också ett försök att om möjligt finna andra 

alternativ för lärare, genom att jämföra mer traditionell undervisning med mer outforskade 

undervisningsmetoder baserade på forskning. Förhoppningen är att svenskämneslärare då 

lättare ska kunna göra det som både nationella och internationella studier ovan visar att de 

brister i enligt gällande styrdokument. 
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2. Syfte  

Det här avsnittet redogör först för studiens syfte, följt av dess avgränsning samt textens 

disposition.  

Syftet med det här arbetet är att med hjälp av hjärnforskning och lektionsdesign utforma 

undervisningsmetoder som stödjer elevers lärande inom ett utvalt kunskapskrav. Dess utfall 

kommer också att jämföras med undervisningsmetoder som bygger på läromedel för Svenska 

1 i gymnasieskolan. Även om det är viktigt att se till alla elever, ligger större fokus här på elever 

med svårigheter att minnas och koncentrera sig, genom att svara på frågan: 

 Hur kan en svenskämneslärare utveckla undervisningsmetoder som stödjer 

gymnasieelevernas lärande i ett utvalt kunskapskrav inom ramen för Svenska 1? 

  

2.1 Avgränsning 

I ovan nämnda TALIS-studie framgår det tydligt att det finns problem på systemnivå 

(Skolverket, 2013). Det kan gälla hur exempelvis stat, huvudman eller rektor på olika sätt bidrar 

till att skapa förutsättningar för att lärare ska kunna erbjuda ett gott lärande för sina elever. Även 

om dessa aspekter är oerhört viktiga kommer de helt att utelämnas här eftersom studien handlar 

om lärarens arbete i klassrummet. När det gäller eleverna själva har de naturligtvis en inverkan 

på det som sker i klassrummet. Elevernas minne och koncentrationsförmåga har ofta ett 

samband med andra svårigheter hos eleverna som inte sällan idag är kopplat till olika diagnoser 

(Klingberg, 2011, s. 23–24) Eventuella diagnoser är därför inte helt irrelevant men har här 

utelämnats helt. Orsaken till detta beror inte på debatten om diagnosens fördelar och nackdelar 

(Hallerstedt, 2006), utan på att intresset ligger i att hitta metoder som lärare kan använda för att 

stödja elever med minnes- och koncentrationssvårigheter. Inte heller kommer andra faktorer 

såsom psykisk ohälsa, hemmiljö med mera att utredas. Det kan visserligen finnas ett samband 

också mellan dessa faktorer och elevers svårigheter att koncentrera sig, ta in, samt minnas något 

(Klingberg, 2011, s.111–137), men eftersom varje uppräknat exempel här i sig skulle kräva en 

egen uppsats kommer det inte heller att tas någon hänsyn till dessa delar. Det innebär således 

att denna forskning inte gör några som helst anspråk på en holistisk syn på lärande, vilket kan 

tyckas märkligt ur exempelvis ett sociokulturellt perspektiv (Vygotskij, 1996). Eftersom fokus 

här ligger på lärarens metodik för att stödja elever som har svårt att koncentrera sig och minnas, 

är det inte de många aspekter som ligger utanför lärarens kontroll den här texten handlar om, 

utan endast de delar som en lärare möjligen kan påverka genom att välja mer eller mindre 

lämpliga vägar i klassrummet mot ett mål i Svenska 1 på gymnasiet.  
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2.2 Disposition 

Inledningen i det här examensarbetet har precis presenterat den problematiska bakgrunden till 

det arbete som resulterat i denna text. Det följdes sedan av syfte, frågeställning, avgränsning 

och denna dispositionsbeskrivning. I del 3 följer nu en litterär översikt över relevant forskning 

och teorier för att visa var det här arbetet placeras i relation till det som gjorts tidigare. Del 4 

innehåller en redogörelse för den metod och det material som använts som utgångspunkt under 

detta arbete. Här belyses också något om validitet och etiska överväganden. Resultatet återfinns 

i del 5. Då presenteras först resultatet, som sedan sätts i relation till syftet med studien. Det följs 

av del 6 som består av en diskussion där resultatet jämförs med tidigare forskning samt egna 

slutsatser. I textens sista del anges referenslista och bilagor. 

 

3. Teoretiska utgångspunkter och begrepp 

Den här delen inleds genom att först redogöra för några delar ur gymnasiets läroplan och däri 

viktiga begrepp. Sedan följer en redogörelse för den forskning som ligger till grund för det som 

format den här studien, nämligen minnets olika delar, neurodidaktik, sociokulturell lärteori 

samt pedagogisk instruktionsdesign.  

 

3.1 Läroplanens innehåll och begrepp 

För att veta vad som krävs av lärare är det nödvändigt med kännedom om styrdokumentens 

innehåll. I Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 

(Lgy11), skriver Skolverket (2011) att ingen i skolan ska ”… utsättas för diskriminering … på 

grund av … funktionsnedsättning”, samt att ”alla tendenser till diskriminering … aktivt [ska] 

motverkas” (s. 5). Formuleringen kräver att lärare har insikt i begreppet funktionsnedsättning 

för att kunna förhålla sig till skrivelsen. Skolverket (2014b) delar Socialstyrelsens definition av 

begreppet funktionsnedsättning, som gör gällande att det är ”en nedsättning av fysisk, psykisk 

eller intellektuell funktionsförmåga” (Socialstyrelsen, u.å., u.s.) Socialstyrelsen jämför och 

klargör också en viktig skillnad mellan två likartade begrepp, nämligen funktionsnedsättning 

och funktionshinder. På hemsidan går det att läsa att ”funktionshinder är den begränsning som 

en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen”(a.a.). 

Med stöd i Socialstyrelsens definition (Socialstyrelsen, u.å., u.s.) går det med andra ord inte att 

tydligt definiera ett funktionshinder, eftersom denna begränsning direkt avgörs av den 

omgivning som en person med ett funktionshinder befinner sig i. Fördelen är att inte hela 

ansvaret längre läggs på individen. Å andra sidan innebär Socialstyrelsens formulering också 

att en svårighet bara ses som ett uttalat hinder om omgivningen gör att det leder till en 

begränsning i någon form för den person som har en funktionsnedsättning. En elev med minnes- 

eller koncentrationssvårigheter kan därmed, med stöd i socialstyrelsens definition, anses ha en 
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funktionsnedsättning i jämförelse med någon slags norm, och i relation till sin omgivning kan 

denna funktionsnedsättning bli ett funktionshinder. Skolan, läraren och övriga elever i klassen 

utgör således inte bara en diffus norm som en elev med minnes- och koncentrationssvårigheter 

inte kan leva upp till, utan omgivningens förmåga att skapa god interaktion med en elev som 

har en funktionsnedsättning avgör dessutom om elevens svårigheter är en nedsättning eller ett 

hinder för den elev som befinner sig i en svårighet. Det är med andra ord i den interaktion som 

finns mellan en elev och elevens miljö, inte i individen själv eller i själva omgivningen, som 

det fällande avgörandet görs. Lägg därtill till maktförhållandet mellan en lärare utan tillräckliga 

kunskaper och en elev med funktionshinder i form av minnes- och koncentrationssvårigheter, 

och det torde vara uppenbart hur sårbar situationen är för den elev som inte lever upp till det 

”normala”. Risken för att eleven utsätts för diskriminering enbart på grund av att läraren/den 

grupp en elev råkar befinna sig i/annat i dess omgivning, av någon anledning inte kan göra 

tillräckligt för att stödja en elev i svårigheter förefaller överhängande, utan att det för den sakens 

skull finns annat än de bästa intentioner hos alla inblandade. Eftersom såväl 

funktionsnedsättningar som funktionshinder styrs av omgivningen, torde det vara en 

självklarhet att lärare använder lämpliga metoder i klassrummet som motverkar att elever 

klassificeras som funktionsnedsatta. 

Skolans styrdokument nöjer sig dock inte bara med att elever med funktionshinder inte får 

diskrimineras. Under rubriken ”En likvärdig utbildning” fastställer Lgy11 också att 

”undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov” (Skolverket, 2011, 

s.6): 

En likvärdig utbildning innebär inte att utbildningen ska utformas på samma sätt överallt 

eller att skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn ska tas till elevernas olika 

förutsättningar, behov och kunskapsnivå. Det finns också olika vägar att nå målen. 

Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt de elever som av olika anledningar har svårigheter 

att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla. 

Skolan har ett särskilt ansvar för elever med funktionsnedsättning (Skolverket, 2011, s. 

6). 

Eftersom läraren är en del av skolan men också den som leder förekommande arbete under 

lektionerna, är det en rimlig slutsats att lärare, enligt Lgy11, ska ägna särskild uppmärksamhet 

till de lågpresterande eleverna. De riskerar nämligen i högre utsträckning än de högpresterande 

eleverna att inte nå målen. Olika diagnoser och funktionsnedsättningar delar ofta ett gemensamt 

drag, nämligen svårigheter när det gäller minnes- och koncentrationsförmåga (Klingberg, 2011, 

s. 23–24). Det innebär att den här typen av problem är en form av funktionsnedsättning. Enligt 

Lgy11 ska då läraren ägna särskild uppmärksamhet åt elever med minnes- och 

koncentrationssvårigheter, för att hitta en väg som gynnar eleven. I praktiken har läraren 

därmed ett särskilt ansvar att utforma undervisningen på ett sätt som hjälper dessa elever att nå 

målen. 

Lärare ska förutom det som angetts ovan, dessutom bedriva undervisning som vilar ”på 

vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet” (Skolverket, 2011, s. 5). Det innebär att lärare ska 
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dra nytta av det forskning kommit fram till samt vad lärares erfarenheter visat sig fungera i 

olika sammanhang. För nyblivna lärare med mindre erfarenhet beträffande hur lärandet för 

elever med svårigheter att minnas och koncentrera sig kan underlättas, är det viktigt att ta reda 

på vad forskning säger som läraren kan dra nytta av eftersom de inte anser sig få tillräckligt 

med verktyg från utbildningen (Frögéli, Wännström & Gustavsson, 2010, s. 20 och 22). Det 

här arbetet är ett sätt att göra just detta, genom att använda teorier som baseras på vetenskaplig 

empiri, och med elevernas bästa för ögonen. 

 

3.2 Det mänskliga minnets olika delar 

Minnet är en viktig del av människans kognitiva system, det vill säga en del av det system i 

hjärnan där de mentala processerna äger rum. Ibland är detta kognitiva system väldigt effektivt, 

som när det gäller förmågan att kategorisera, eller savanters förmåga att memorera olika saker. 

Att försöka komma ihåg ett telefonnummer kan istället visa att minnet är mycket begränsat och 

instabilt.  

Ordet ”minne” antyder att det är frågan om en enda entitet, men minnet består av flera förmågor 

som måste samverka. Minnet kan därför störas på olika sätt med skiftande följder för olika 

individer, men kan också variera för en enda individ vid olika tillfällen. Enligt Baddeley, 

forskare inom tillämpad psykologi, kan ”störningar i den normala minnesfunktionen … 

motverkas om individen utvecklar och lär sig använda strategier för hur de olika kognitiva 

delsystemen och förmågorna skall användas” (1983, s. 6). För att en lärare ska kunna bemöta 

elevers olika förmåga att minnas eller koncentrera sig, och erbjuda elever ett bättre lärande, 

krävs det därför att läraren har kunskaper om hur minnets olika delar fungerar och själv 

utvecklar sina lärandestrategier. 

Eftersom minnet är ett komplext system är det inte helt lätt att avgöra ett fast antal delar som 

minnet består av. En vanlig indelning av minnet består dock av tre olika delar, nämligen 

långtidsminne, korttidsminne och sensoriskt minne (ibid, s. 11). År 1971 presenterades dessa 

delar av Atkinson och Shiffrin (1971, s. 3b) i en överskådlig modell som kallas för modal model 

eller multi-store model. Den är aktuell än idag, även om senare forskning förfinat den på olika 

sätt (se nästa sida):  
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Figur 1. Flödet av information genom minnessystemet enligt Atkinsons och Shiffrins multi-

store model (Baddeley, 1983, s.12).  

 

Rutan längst till vänster visar hur information kommer in mot minnessystemet. Informationen 

tas in med hjälp av sinnen och hålls sedan kvar av arbetsminnet/korttidsminnet innan det 

överförs till långtidsminnet i rutan längst till höger. När människor sedan ska återhämta 

information tas den från långtidsminnet in till korttidsminnet/arbetsminnet och kan därifrån 

återges. Nedan följer en redogörelse för dessa tre delar.  

 

3.2.1 Sensoriskt minne 

Det flöde av intryck som hela tiden tas in från omvärlden sker med hjälp av sinnen. När 

exempelvis ett synintryck nås av ögat så bearbetas det gemensamt av synen och hjärnan, och 

sänds sedan till det sensoriska minnet. Forskare tror att det finns ett sensoriskt minne för 

vartenda sinne, såsom syn, lukt, smak, hörsel eller känsel. Det sensoriska minnet kan liknas vid 

ett mycket kortvarigt fotografiskt eller detaljerat minne med en hög genomströmning av nya 

foton från omgivningen. Från det sensoriska mikrominnet har sedan fotot antingen möjlighet 

att helt gå förlorad eller utvecklas till ett minne, men då krävs det att synintrycket överförs till 

korttidsminnet/arbetsminnet (Baddeley, 1983, s. 18–21). 
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3.2.2 Arbetsminne 

Begreppet arbetsminne är inte helt lätt att definiera. Ordet har nämligen en något diffus relation 

till ordet korttidsminne. Ibland används dessa begrepp synonymt. Ibland representerar de två 

olika system. Ibland ses de som delvis överlappande system. Slutligen ses ibland korttidsminne 

och arbetsminne även mer som olika grader av ett och samma minnessystem (Klingberg, 2007, 

s. 37–39 och Baddeley, 1983, s. 149–189). Det i sin tur beror på att forskningen ännu inte helt 

har lyckats förstå hur den här delen/delarna av vårt minne faktiskt fungerar. Med anledning av 

detta kommer därför innehållet i den här texten att uteslutande använda begreppet arbetsminne, 

även om det riskerar att bidra till en förenklad syn på en komplicerad kognitiv minnesprocess.  

Arbetsminnet är den del av minnet som kan komma ihåg vad det är som för tillfället måste 

fokuseras på. Förmågan att koncentrera sig på att komma ihåg en viss information är begränsad 

till en viss mängd under några sekunder. Sedan kan informationen föras över till långtidsminnet 

eller glömmas bort (Klingberg, 2007, s. 36 och Baddeley, 1983, s. 149). För att lättare komma 

ihåg ett mobilnummer lite längre, kan arbetsminnet understödjas genom att exempelvis först 

gruppera sifforna och sedan repetera dessa, tills det finns möjlighet att skriva ned telefonnumret. 

När telefonnumret väl är nedskrivet faller det ofta i glömska. 

 

3.2.3 Långtidsminne 

Långtidsminnet skiljer sig både från hjärnans sensoriska mikrominne och från hjärnans 

begränsade arbetsminne. Det går nämligen att memorera olika saker i flera år i långtidsminnet 

utan att hela tiden hålla det i fokus. Långtidsminnet rymmer också oerhörda mängder till 

skillnad från de två andra delarna av vårt minnessystem (Tulving, 1972; Baddeley, 1983, s.13 

och Klingberg, 2007, s. 40). 

 

3.3 Arbetsminnets olika delar 

När det nu har redogjorts för hela minnets olika delar, nämligen semantiskt minne, arbets- och 

långtidsminne, är det dags att gå djupare i arbetsminnets olika delar. Arbetsminnet är nämligen 

särskilt intressant eftersom det är det systemet som styr elevers förmåga att hålla kvar 

koncentrationen på rätt saker, komma ihåg instruktioner och lösa problem (Klingberg, 2007, s. 

42–46). Även om det inom forskningen uppstått flera olika minnesmodeller (McClelland & 

Rumelhart, 1986; Craik & Lockhart, 1972) är Baddeley den som kanske kommit längst när det 

gäller att utveckla en överskådlig och därtill framgångsrik modell över arbetsminnet. Den har 

dessutom lett till att andra forskare gjort viktiga framsteg. När modellen först presenterades 

(Baddeley & Hitch, 1974) bestod den av tre delar. Senare tillades en fjärde (Baddeley, 2000), 

och så här ser Baddeleys multikomponentsmodell ut: 
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Figur 2. Den multikompontenta modellen över arbetsminnet av Baddeley, (2000, s. 419). 

 

Enligt Baddeleys multikomponentsmodell (2000, s. 418–422) består arbetsminnet av fyra olika 

delar: Det centrala exekutiva systemet, den fonologiska loopen, det visuella skissblocket och 

den episodiska bufferten. Det centrala exekutiva systemet fungerar som ett övergripande 

kontrollsystem över hela arbetsminnet genom att samordna och styra de andra delarna. Detta 

system kan exempelvis styra uppmärksamheten åt ett visst håll, men även utestänga irrelevanta 

intryck. Eftersom det centrala exekutiva systemet råder över olika aktiviteter genom att styra 

fokus, är denna förmåga avgörande vid användandet av olika strategier för att komma ihåg 

något. 

Under det centrala exekutiva systemet finns två slavsystem. Det ena kallas den fonologiska 

loopen eller slingan, och det andra det visuospatiala skissblocket. Det förstnämnda har till 

uppgift att processa verbal och auditiv information (Baddeley, 2000, s. 418–422). När 
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ljudinformation tas emot finns det utrymme för att minnas i bara några sekunder, sedan krävs 

det att informationen gör en loop, alltså repeterar informationen i den artikulatoriska delen för 

att kunna behålla mottagna delar. Vid exempelvis läsning, tas texten in visuellt men utan ljud. 

För att då kunna minnas det lästa måste informationen återupplivas auditivt, antingen genom 

att läsaren repeterar det högt för sig själv eller att hen fonetiskt tänker dem tyst. Olika språkliga 

processer som att lära sig nya ord, tala, läsa samt förstå det som läses är exempel på processer 

som styrs i den fonologiska loopen. 

Det andra slavsystemet under det centrala exekutiva systemet är det visuospatiala skissblocket. 

I likhet med den fonologiska loopen är även det visuospatiala skissblocket begränsat vad gäller 

förmåga att lagra en viss mängd en viss tid. Här processas däremot syn- rumsliga och troligen 

även haptiska intryck. Med andra ord kodas taktila och kinestetiska sensomotoriska upplevelser 

om till visuell eller spatial kod (Baddeley, 2000, s. 418–422). Ett exempel på när det 

visuospatiala skissblocket aktiveras är när en person möter en bildserie i en instruktion, gällande 

hur en möbel ska sättas samman. Här krävs det att det visuospatiala skissblocket klarar av att 

både hålla informationen i minnet, samtidigt som personen monterar ihop möbeln. 

Den del som tillkommit sist i Baddeleys modell över arbetsminnet kallas den episodiska 

bufferten, och den lades till efter att forskning visat att information från långtidsminnet 

påverkade förmågan i arbetsminnet (Baddeley, 2000). Den episodiska bufferten skiljer sig från 

de två tidigare beskrivna slavsystemen eftersom den här delen fungerar som ett tillfälligt lager 

med multimodal förmåga. Den episodiska bufferten kan alltså buffra information från såväl 

inkommande auditiva och artikulatoriska intryck från den fonologiska loopen och syn- och 

rumsintryck från det visuospatiala skissblocket. Den episodiska bufferten kan samtidigt även 

behålla lagrade intryck från långtidsminnet. Eftersom den episodiska bufferten kan lagra olika 

sorters koder från olika delar till en enhetlig representation anses den episodiska buffertens 

kapacitet vara viktig vid inlärning. 

 

3.4 Neurodidaktik 

Neurodidaktik är ett tvärvetenskapligt område där kunskaper från olika forskningsområden 

vävts samman. Den forskning som befruktat varandra inkluderar områden som medicin och 

hjärnans biologiska utveckling, psykologi och olika kognitiva processer, samt didaktik och 

kunskaper om lärande. Ovan redogörs det för hur olika forskningsfynd från medicin och 

psykologi resulterat i kunskaper om hur minnet fungerar. Nedan följer en del om hur dessa 

forskningsresultat kan nyttjas inom lärande, genom att hitta metoder som kan understödja 

lärandet hos elever med bristande koncentration och minne. De delar som valts ut för den här 

studien är uppmärksamhet och koncentration, olika haptiska intryck (se ovan), vikten av 

språkliga övervägningar samt hur känd och okänd information bör erbjudas till elever.  
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3.4.1 Uppmärksamhet och koncentration 

Eftersom det tidigare konstaterats att det centrala exekutiva systemet styr en individs 

uppmärksamhet och koncentration, blir en pedagogisk konsekvens att se till att läraren 

understödjer elevens lärande, så att fokus riktas åt rätt håll, nämligen mot ett uppsatt lärandemål. 

Enligt Arne Maltén (2002, s. 45) orkar barn lyssna i cirka 10 minuter, vilket innebär att läraren 

bör informera om något i max 10 minuter, innan lyssnandet avbryts till förmån för annan 

aktivitet. En annan viktig förutsättning för koncentration gäller trygghet. Ett sätt att skapa 

trygghet för eleverna är att skapa struktur och ordning i klassrummet (a.a.). Genom att låta 

eleverna a) vara med de kamrater de känner bäst när klassen delas upp i två grupper, b) förklara 

vad slutmålet med lektionerna är redan vid inledningen av arbetet, c) strukturera upp när 

lektionen börjar och slutar och vilka delar lektionen ska innehålla på tavlan, samt d) hålla 

ordning i klassen, torde eleverna lättare känna sig trygga. Maltén redogör också för hur viktigt 

det är att läraren bygger upp intresse, nyfikenhet och spänning beträffande det eleverna ska lära 

sig (a.a.), men hur elever tycks tappa intresset och lusten i takt med att de blir äldre. Eftersom 

hjärnan sållar bland alla intryck, och på grund av att det som hjärnan lägger på minnet inte bara 

styrs av uppmärksamhet utan därtill av ett känsloengagemang, bör läraren se till att elever inte 

bara är fokuserade, utan därtill även emotionellt involverade. Skratt och spänning i klassrummet 

skulle således kunna bidra till ett bättre lärande enligt neurodidaktik. 

 

3.4.2 Bild, ljud och andra sinnesintryck 

Baddeleys multikomponentsmodell ovan visade att det finns två viktiga och skilda system i 

hjärnan, nämligen den fonologiska loopen och det visuospatiala skissblocket. Annan forskning 

(Paivo, 1991, s. 3) har visat att dubbel kodning ger djupare inlärning än enkel kodning, vilket 

innebär att lärandet bör ske genom såväl den fonologiska loopen som det visuospatiala 

skissblocket. I praktiken skulle det innebära att läraren måste forma elevernas undervisning så 

att eleverna möter ett lärandemål genom både verbala/auditiva moment, men också genom 

synliga/rumsliga/haptiska delar. Det innebär att eleverna måste få höra, läsa, se och med 

kroppen få känna lärandemålet genom olika arbetssätt. 

      

3.4.3 Kort, konkret och olika 

I avsnitt 3.2 redogjordes det för att alla dels föds med olika förutsättningar, dels formas av 

erfarenheter. Madsen och Bleses (2009, s. 223) skriver att det finns två samspelande 

förhållanden som forskningen lyft fram som är avgörande för språkutvecklingen, nämligen 

medfödda förutsättningar och språkliga erfarenheter. Därmed delar de Baddeleys åsikt (1983, 

s. 6). Madsen och Bleses menar vidare att de språkliga erfarenheterna är av språklig, social och 

kulturell natur (a.a.) vilket förutsätter en rik och varierad input (a.a., s. 224). Därmed spelar 

såväl mängd som situation roll. För läraren betyder det att eleverna behöver tänka igenom 

undervisningen så att eleverna både får möta och använda ett varierat språk i olika kontexter. 
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Sällan är dock lärande svart eller vitt. Eftersom alla elever har olika förutsättningar, har de även 

olika förmågor att uttrycka sig, men därtill även varierande förmåga att ta in ett innehåll om det 

görs med alltför mycket ”brus”, eller onödigheter. 

Experiment har visat att den fonologiska loopens förmåga att ta in verbala uttryck hänger 

samman med hur en verbal handling är formulerad. Teorin om den fonologiska likhetseffekten 

(t.ex. Macnamara, More & Conway, 2011), innebär att en lärare noga behöver tänka igenom 

vilka förmågor eleverna har, och därefter anpassa sitt ordval men även hur informativt det är, 

för att eleven ska kunna ta det till sig. Likhetseffekten handlar nämligen om att ord som är lika 

är svårare att lära sig, vilket ”referat” och ”citat” skulle kunna vara. Den klargör även att ord 

som är korta är lättare att minnas än långa, som möjligen ”citat”, kontra ”citationstecken”. 

Dessutom bör läraren försöka att vara så konkret som möjligt i sitt språk för att underlätta 

elevernas lärande. Genom att noga överväga vilka ord som ska användas, hur de konkretiseras 

och repeteras, kan lärare underlätta för elever i klassrummet. 

 

3.4.4 Nyheter, repetition och variation 

Enligt Maltén haltar den västerländska skolan ”betänkligt i sitt samspel med hjärnans resurser 

(2002, s. 187). Han menar att eleverna i hög utsträckning får anpassa sig efter dess prioriteringar 

som innebär fogliga, logiska och analytiskt tänkande personer. Neurodidaktisk forskning visar 

att elever behöver lära sig genom att variera, engagera och låta eleverna vara kreativa, vilket 

tycks rimma illa med en stor del av den skola vi har idag. Eftersom hjärnan är plastisk, det vill 

säga utvecklas och formar sig efter vilka erfarenheter den får göra, kräver det att hjärnan får 

möta ett lärandemål på flera sätt för att utvecklas allsidigt. Där har läraren därför ett ansvar att 

inte fastna i endast en sorts undervisning. Vad skulle hända om skolan anpassade sig efter 

eleverna och deras plastiska hjärnor istället för tvärtom? Exempel på när detta vore önskvärt 

går att finna i neurodidaktiken, eftersom den visar att hjärnan bäst tar in det som kommer först 

och sist (Tan & Ward, 2000), att den tar in intryck via alla sinnen samt lär sig med hjälp av 

känslor (Maltén, 2002, s. 146–150). Ska skolan möta elevers hjärnors sätt att ta in olika 

erfarenheter så måste läraren känna till detta och rätta sig därefter, annars bidrar läraren till att 

eleven inte når lika långt i skolan som hen skulle kunna göra. 

 

3.4.5 Kategorisering och förenkling bland individer, och mångfasetterade ögonblick 

Något som är viktigt att ha i åtanke i en studie som denna, men även inom all forskning och 

undervisning, är att neurodidaktisk forskning bidrar till nya kunskaper och möjligheter, men 

också leder till att en lärare, däribland jag, som tar intryck av denna forskning också intar ett 

visst förhållningssätt. Forskningfynden påverkar därmed det sätt som eleverna erbjuds lärande 

på, och elever är alltid individer. Det gäller inte bara deras personligheter, dagsform och 

erfarenheter. Det gäller dessutom till viss del den förmåga eleven har, men också hur hjärnan 

formas tack vare sin plasticitet, det vill säga att den formas och utvecklas beroende på vilka 
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erfarenheter hjärnan får tillfälle att möta. Innebörden av detta är att neurodidaktik, såsom alla 

teorier, bör användas med försiktighet. Elever föds inte som blanka blad, utan med en viss 

uppsättning möjligheter som i sin tur utvecklas av en mängd olika samverkande faktorer. 

Lärande är därmed både komplicerat och svårt att generalisera genom att överföra 

forskningsresultat i en miljö, till den studie som görs här, och till alla elever i alla situationer. 

Även om en hel del forskning inom hjärnforskning och kognitiv medicin nu görs, är det därför 

högst väsentligt att alltid ha ett kritiskt öga på såväl den här studien som den grund vari den 

vilar. 

 

3.5 Vygotsky och sociokulturellt lärande 

Eftersom inget lärande sker i ett vakuum är det viktigt att beakta den yttre kontexten vid alla 

lärprocesser. Även om hjärnforskning inte kan bortse från det som sker utanför hjärnan, 

tenderar fokus ändå att hamna på det som sker i själva hjärnan inom detta forskningsområde. 

Det gäller kanske särskilt de senaste årtiondena. Hjärnforskare har idag nämligen möjlighet att 

iaktta vad som sker i hjärnan i realtid, något som tidigare var omöjligt eftersom tekniken 

saknades. Tidigare drogs slutsatser enbart på det som var synbart istället. Den ryske psykologen 

Lev S. Vygotskij var en av dem som använde observationsmetodik för att dra slutsatser som 

håller än idag.  

Lärandet sker i en kontext, nämligen genom sociala handlingar med andra människor, menade 

Vygotskij (1978, s. 24–25 och s. 38–39). Det unika med hans teori är dock att han inte stannar 

vid sociala aktioner, utan att han därutöver lägger till två högst relevanta delar som ingår i 

människans kontext, nämligen att lärandet också äger rum i en kultur och en historia, vilka 

måste beaktas för att bättre förstå på vilka grunder människor utvecklas. Inom lärarprofessionen 

innebär det att det krävs en förståelse för att alla elever kommer in i klassrummet med olika 

erfarenheter, kunskaper, förmågor och färdigheter. Det är viktigt att alla lärare förstår detta, 

men möjligen är det alldeles särskilt relevant för de lärare som möter gymnasieelever som är 

lite äldre än små barn och därmed haft fler år på sig att samla olikartade erfarenheter. 

När det gäller lärandekontexten definieras denna också av Vygotskij i sina teorier. Han lyfter 

bland annat fram att lärande är individuellt eftersom alla individer har en proximal 

utvecklingszon (Vygotskij, 1996, s. 269). Var gränsen löper för den enskildes möjligheter beror 

dels på mognad, men också på vilken handledning en person erbjuds. Den proximala 

utvecklingszonen ligger där eleven inte klarar av något på egen hand, men som denne är i stånd 

att göra med hjälp av någon annan, exempelvis lärarens stöd (a.a., s. 271). Med utgångspunkt i 

den proximala utvecklingszonen kan således elevens möjligheter att vara i stånd att klara av 

något av det hen inte klarar av idag, under morgondagen, öka. I praktiken innebär detta att en 

lärare behöver förstå var elevens mognad ligger, men också hur mycket hjälp olika elever 

behöver för att skapa ett optimalt lärande. 

Utöver den yttre kontextens inverkan, elevens egen mognad samt lärarens förmåga att göra en 

korrekt analys av varje elev, belyser Vygotskij därtill även hur lärandet sker med hjälp av ett 
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viktigt verktyg, nämligen språket (Vygotsky, 1978, s. 19–30). Vygotskij skriver att ”the most 

significant  moment in the course of intellectual development […] occurs when speech and 

practical activity, two previously completely independent lines of development converge” 

(ibid., s. 24). Här understryker Vygotskij att varken språket eller aktioner kan ta någon 

människa nog långt på egen hand, utan att språk och aktion i själva verket är två delar av en och 

samma komplexa process när ett problem måste lösas. Ju mer krävande ett problem är att lösa, 

desto större roll spelar således vikten av ett väl fungerande språk in. Implikationen för en elev 

blir därmed att hen behöver ett tillräckligt språk, om gränserna för den proximala 

utvecklingszonen ska kunna utvidgas. Den didaktiska konsekvensen av detta blir då för läraren 

i sin tur, att erbjuda ett väl valt språk, samt använda det för att utveckla elevens vokabulär mot 

en mer precis och nyanserad användning.  

Även om det här avsnittet inleddes med att påpeka hur dagens hjärnforskning skiljer sig från 

den tidigare psykologin, delar dessa forskningsfält såväl intresse som ståndpunkter när det 

gäller just de kognitiva processerna. Den sista delen gällande Vygotskijs teorier som kommer 

att framhävas här visar detta. Vygotskij redogör nämligen för hur minnet och tänkandet 

utvecklas i en kulturell kontext. Han gör gällande hur kunskaper och färdigheter först äger rum 

mellan individer men också i en kontext. Genom aktiva och sociala handlingar och upprepade 

handlingar kommer den enskilda individen så småningom att utveckla olika sätt att agera och 

förstå sin omgivning på (1978, s. 38–57). Med andra ord utvecklas minnet och tänkandet genom 

erfarenheter baserade på aktiva handlingar. Dessa handlingar ska enligt Vygotskij dessutom 

upplevas som meningsfulla för eleven (a.a., s. 100). Dessa aspekter ligger i linje med de delar 

som redovisades inom hjärnforskningen tidigare. Tillsammans ger dessa två fält som vuxit fram 

under något olika eror, en gemensam vetenskaplig grund för hur en lärare kan strukturera upp 

en didaktisk plan i syfte att erbjuda elever en mer elevcentrerad undervisning. 

 

3.6 Pedagogisk instruktionsdesign 

Forskning inom pedagogisk instruktionsdesign erbjuder en forskningsteoretisk plattform 

beträffande hur ett lektionsupplägg bör vara för att stödja elevers lärande så långt som möjligt. 

Med hjälp av litteratur inom lektionsdesign kan lärare på egen hand läsa in sig på teorin inom 

fältet och sedan agera utifrån det i arbetet med att utveckla den egna metodiken. 

Designforskning bidrar därmed till att ge läraren verktyg att designa en eller flera lektioner med 

ett större djup när olika övervägningar görs, eftersom lärarens medvetenhet om vad som bör 

ligga till grund för en lektionsplanering ökar (Reeves, 2011, s. 8). Förutom att läraren agerar 

forskare på egen hand, innehar läraren även rollen som ämnesexpert, samt har därtill viktig 

kännedom om de elever som medverkar, något som forskaren sällan har.  

Enligt Reeves är det tyvärr vanligt att lärare, i synnerhet nya lärare, tenderar att fokusera på vad 

eleverna ska göra på lektionerna, snarare än vad de ska kunna när de lämnar klassrummet (2011, 

s. 19). För att lärare ska kunna skifta fokus här, menar Reeves att läraren ska ställa sig frågan 

vad eleverna kan när de lämnar klassrummet som de inte kunde innan lektionen. Reeves ger 
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förslaget att läraren därför bör inta elevernas perspektiv genom att föreställa sig att de möter 

exempelvis sin pappa i korridoren precis när lektionen avslutats och säger: ”Hej pappa, idag 

har jag lärt mig att …” (Reeves, 2011, s. 44) följt av det eleven tycker att hen har lärt sig. Om 

det verkar troligt att eleven lärt sig det läraren föreställt sig, är det också större sannolikhet att 

eleven faktiskt lärt sig detta, menar Reeves, som också förklarar att ett klart formulerat 

lärandemål inte tydliggör bara vad eleverna ska lära sig, utan också hur och varför något ska 

bearbetas (a.a., s. 88). Genom att läraren använder sig av en ”backward design” (a.a., s. 91) 

under planeringsfasen, så underlättas lärarens planering mot lärandemålen. Backward design 

innebär att läraren börjar sin planering bakifrån, genom att först definiera vad målet är, alltså 

vad eleven ska kunna när ett moment avslutas. När lärandemålen konkretiserats planerar läraren 

lektioner med utgångspunkt i målen. Häri ingår då även att läraren letar efter hål eller oklarheter 

som kan finnas mellan det initiala lärandemålet och det slutliga bedömningstillfället (a.a., s. 

115), men också i övergångar mellan aktiviteter samt inom enskilda aktiviteter. 

Förutom vikten av ett elevperspektiv redogör Reeves för flera andra viktiga aspekter. En viktig 

grundläggande punkt gäller lärarens ansvar att faktiskt se till att eleverna får tillräckligt mycket 

lektionstid, för att eleverna ska ha en chans att hinna lära sig det läraren valt ut som mål för 

lärandet (2011, s. 62). En andra relevant aspekt hävdar Reeves gäller förväntningar, nämligen 

hur viktigt det är att läraren kommunicerar vilka förväntningar läraren har på elevernas lärande 

(a.a., s. 62). Det i sin tur kräver att läraren har klart för sig vad eleverna ska klara av efter 

klassrumsarbetet, för att kunna vara tydlig med att förklara vad eleverna förväntas lära sig.  Hon 

beskriver också hur viktigt det är att ett innehåll inte stjäl för mycket av elevernas fokus från 

tänkandet (a.a., s. 80) och att läraren måste lägga upp lektioner med detta i tankarna. I praktiken 

betyder det att läraren måste ha kunskaper om elevernas individuella förmågor att arbeta med 

ett material, så att elever bara använder en del av sin förmåga att ta till sig exempelvis ett 

innehåll i en text. På så vis har eleven kvar kapacitet till att också tänka och ta in delar bortom 

själva innehållet. 

Läraren måste också beakta språket (Reeves, 2011, s. 86). Dels ska lärandemålen vara tydliga 

och klart formulerade för eleverna, dels ska det språk som läraren väljer att använda under 

lektionerna vara genomtänkt. Det innebär att läraren bör sträva bort från generaliseringar till 

fördel för preciseringar inom det som görs i klassrummet. Exempel på det kan vara att välja 

aktiviteter som tydligt ligger i linje med det slutgiltiga lärandemålet, eller att försöka undvika 

alltför lika begrepp. Ibland kan dock elever ändå uppleva att det är svårt att förstå vad som 

ligger bakom vissa begrepp, även om läraren tycker sig ha beaktat vilka svårigheter eleverna 

kan uttrycka. Inte kan lärare heller undvika viktiga delar bara för att de har liknande drag. I 

dessa fall utgör dock variationsteori ett viktigt komplement till den lektionsdesign Reeves 

beskriver. Professor Lo gör nämligen gällande att det inte räcker med att veta vad något är för 

att eleverna ska förstå. För att ge en mer nyanserad förståelse av ett fenomen, måste eleverna 

även få kunskaper om vad något INTE är (2014, s. 9). Med andra ord blir såväl djupet och 

bredden av lärarens ämneskunskaper värdefulla för att läraren ska klara av att nyansera, 

precisera och synliggöra skillnader. Förutom goda ämneskunskaper är det också viktigt att 
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läraren har förmågan att lyfta fram dessa variationer så att eleverna förstår vad som skiljer 

exempelvis två likartade begrepp. 

Medan arbetet i klassrummet pågår är det viktigt att läraren hela tiden arbetar i cykler 

(Reeves, 2011, s. 123) och utvärderar vad eleverna förstår, och vad de behöver bearbeta 

ytterligare för att nå olika lärandemål. Det cykliska arbetet kan enligt Reeves ske på olika sätt, 

bara läraren har klart för sig hur mycket eleverna har tagit till sig och hur de har förstått det 

som gjorts i klassrummet.  Det är också essentiellt att läraren försäkrar sig om att eleverna 

upplever lärandemål som meningsfulla menar Reeves, eftersom lärare som lyckas få elever 

med känslan av att klassrumsarbetet är meningsfullt, i princip alltid gör en lärare till en bättre 

lärare (a.a., s. 87).  

 

3.7 Sammanfattning av den teoretiska bakgrunden 

Den här teoridelen har omfattat flera delar inom hjärnforskning och didaktik. Först belystes 

vilka delar vår hjärna består av, nämligen ett sensoriskt minne, ett arbetsminne och ett 

långtidsminne. Det följdes av en del där det visades hur teorier över minnet leder till didaktiska 

implikationer. De delar som det där redogjordes för var bland annat vikten av uppmärksamhet, 

att använda olika sinnesintryck, värdet av att läraren är tydlig i sitt språk samt den betydelsefulla 

repetitionen. En varningens röst höjdes också för att göra allt för långtgående generaliseringar 

utifrån innehållet i dessa teorier, eftersom lärande är alltför skiftande.  

 

4. Metod och material  

Den här delen inleds genom att först redogöra dels för vägen mot valda metodteorier, dels för 

de teorier som ligger bakom själva undersökningen. Sedan följer ett avsnitt om studien. Den 

innehåller i sin tur en redogörelse för andra aspekter, nämligen urval, design av undersökning, 

genomförande, databearbetning och eventuellt bortfall. Slutligen finns ett avsnitt om validitet 

och generaliserbarhet.  

  

4.1 Mot en metodologisk ansats 

Inom forskning är det vanligt att kvantitativt och kvalitativt tillvägagångssätt ses som varandras 

motsatser (Backman, 2012, s. 298–301). Den kvantitativa eller nomotetiska forskningen har sitt 

ursprung i den naturvetenskapliga forskningen och består därför av räknebara och objektiva 

mätningar med hög generaliserbarhet (Stukát, 2011, s. 34–40), vilket innebär att resultatet i en 

studie ska gälla andra än de som deltagit i undersökningen. Innehållet i den här studien består 

visserligen av kvantitativa element i form av sammanställningar och snittberäkningar, men det 
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görs inga anspråk på att resultaten är överförbara till alla klassrum. För sådana generaliseringar 

krävs det större studier.  

Kvalitativ forskning har sina rötter i den humanistiska vetenskapen och kallas även idiografisk 

forskning eftersom den försöker beskriva de särskiljande egenskaperna. Här ses ”forskarens 

egna tankar, känslor och erfarenhet … som en viktig tillgång i tolkningen” (Stukát, 2011, s. 36). 

Den kvalitativa forskningen har fått kritik för att den är svår att replikera och generalisera till 

andra än de som deltagit i en undersökning., men också för att etiska överväganden inte är helt 

oproblematiska (a.a., s. 36), samt att forskaren riskerar att missa saker för att hen lätt blir 

”hemmablind” (Svensson & Starrin, 1996, s. 14). Andra menar istället att det inte går att bedriva 

forskning på ett område som forskaren inte redan är bekant med om målet är att upptäcka viktiga 

nyanser, och att tidigare kunskaper och erfarenheter utgör viktiga hjälpmedel för att kunna dra 

slutsatser (Fejes & Thornberg, 2015, s. 20). Oavsett vilken forskarskara forskaren väljer att 

instämma med, erbjuder kvalitativ forskning metoder för undersökningar som inte är 

kvantifierbara, vilket till stor del överensstämmer med den forskning som ska göras inom ramen 

för det här arbetet. 

Inom den kvalitativa forskningen har det vuxit fram en rad olika metoder ur skilda traditioner 

och tider (Fejes & Thornberg, 2015, s. 17). Inom en och samma metod kan det idag finnas olika 

varianter. Dessutom kan olika metoder överlappa varandra vilket ibland gör det svårt att tydligt 

avgränsa en metod. Enligt Larsson är det dock viktigt att den metod som väljs ligger i linje med 

vad forskaren vill göra ”så att den blir ett smidigt verktyg för att få kunskap om det problem 

man har valt” (1986, s. 9). Det finns därmed flera aspekter som är viktiga att belysa inför 

vetenskapliga studier eftersom det påverkar ens arbete. För det första väljer forskaren 

perspektiv utifrån en slags grundsyn (Fejes & Thornberg, 2015, s. 21–23). En ontologisk syn 

på hur fenomen ska tolkas innebär att forskaren utgår ifrån att det finns en beskrivbar verklighet, 

medan en epistemologisk grundsyn utgår ifrån att det finns flera sanningar som kan beskrivas. 

Ett epistemiskt perspektiv överensstämmer med det som den här studien försöker ta reda på, 

nämligen hur något fenomen uppfattas eller mottas av någon (Dahlgren & Johansson, 2015, s. 

165) och deras syn på, eller delaktighet i, ett lärande. 

Under en forskningsprocess skiljer sig inte bara det grundläggande perspektivet på det som ska 

undersökas, utan även vilken grundläggande ansats som görs. Här skriver Fejes och Thornberg 

(2015, s. 23–28) om induktiv, deduktiv och abduktiv ansats. I en induktiv forskning försöker 

forskaren dra någon slags slutsats genom sin studie, medan forskaren i en deduktiv 

forskningsansats utgår från en teori för att pröva om teorin håller. Abduktiv ansats är en slags 

mellanting där forskaren antingen väljer/konstruerar och prövar en hypotes. Faller sig resultatet 

väl, kan forskaren välja att forska vidare på sin för tillfället trovärdiga hypotes. Den studie som 

görs här är inte ett försök att bevisa en befintlig teori. Däremot torde arbetet kunna ses som 

såväl induktiv och abduktiv, eftersom den respons som samlas in från eleverna görs för att den 

forskande läraren ska bilda sig en uppfattning om hur eleverna mottar det lärande som erbjuds. 

Studien är dock också till viss mån abduktiv eftersom det som sker i klassrummet görs i syfte 



18 

 

att försöka ta reda på om en metod möjligen är bättre än en annan, för att försöka utveckla en 

lärares undervisning. 

En tredje del som har övervägts inför den här studien gäller forskarens sätt att förhålla sig till 

teori (Fejes & Thornberg, 2015, s. 28–29). Beroende på om forskaren går in i ett 

forskningsprojekt fördomsfritt genom att lägga förförståelsen åt sidan, alternativt om forskaren 

utgår ifrån teorier om exempelvis lärande och istället använder dessa teorier som utgångspunkt, 

så påverkar det forskarens sätt att se på ett fenomen. Den här klassrumsstudien utgår från 

utvalda teorier, för att därifrån försöka dra slutsatser baserat på den data som framkommit.     

 

4.2 Fenomenografisk metod  

Den första artikeln där fenomenografi definierades skrevs av Ference Marton (1981) och har 

sedan dess följts av mängder med andra texter. En viktig grundläggande utgångspunkt inom 

fenomenografin gäller åtskiljandet mellan första och andra ordningens perspektiv. Den första 

ordningens perspektiv handlar om fakta, vad som kan observeras utifrån. Den andra ordningens 

perspektiv handlar inte om vad som är sant eller falskt, utan om hur någon upplever något. 

Fenomenologi intar den första ordningens perspektiv, medan fenomenografi ställer sig bakom 

den andra ordningens perspektiv (Marton, 2011, s. 601). 

Enligt Dahlgren och Johansson är fenomenografi ”utvecklad för att analysera data från enskilda 

individer […]. Det är en metodansats som är väl lämpad för att beskriva och analysera 

människors tankar om olika fenomen i omvärlden” (2015, s. 162). I  Kvalitativ analys ̠  exemplet 

fenomenografi (Larsson, 1986), redogör författaren för de fenomenografiska metodvarianter 

som utvecklats inom pedagogik vid INOM-gruppen på Göteborgs universitet (s. 13–19). Den 

kategori han kallar för Studier av utbildningseffekter är relevant för det som görs i den här 

studien. Här används en eller flera personers beskrivning/ar av dennes/deras uppfattning för att 

fånga olika uppfattningar. Ingen data förenklas till att vara endast korrekt eller felaktig. Inte 

heller reduceras information till exempelvis medelvärde eftersom arbetet inriktar sig på 

olikheter i det människor upplever (s. 17–18). Fenomenografi och studier av utbildningseffekter 

stämmer därmed väl överens med stora delar av det som görs inom ramen för den här 

klassrumsstudien, även om, som tidigare nämnts, kvantitativa inslag i form av räknebara 

resultat också ingår. 

 

4.3 Empiriskt material  

Det empiriska materialet utgörs av en klassrumsstudie där två mindre elevgrupper får arbeta 

mot samma lärandemål men på olika sätt. Studien inleds med ett förtest, följs av en serie 

lektioner och ett eftertest (Bilaga 1 och 11). Sedan mäts deras färdighet i en av nationella provets 

delar, nämligen elevernas skriftliga produktion. Under studiens gång får eleverna även skriva 
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ned hur de upplever det som görs i klassrummet. Slutligen är också mina egna observationer ett 

underlag.  

 

4.3.1 Klassrumsstudie 

Målet med klassrumsstudien är att jämföra två undervisningsmodeller för att utveckla 

didaktiska verktyg i undervisningen som kan hjälpa mig som lärare att stötta elever, framför 

allt elever med minnes- och koncentrationssvårigheter. Den ena modellen vilar huvudsakligen 

i det material och de uppgifter tre olika läromedel erbjuder, medan den andra utgår från utvalda 

delar inom neurodidaktik. Bägge har dock även inslag av pedagogisk lektionsdesign, 

sociokulturellt lärande samt variationsteori (se del 2 ovan, teoretiska utgångspunkter). Nedan 

följer en del om urval, förberedelser, genomförande, dokumentation, bearbetning och bortfall 

under den här studien.  

 

4.4 Förberedelser och genomförande 

Det huvudsakliga materialet utgörs av en komparativ klassrumsstudie, där en klass som läser 

Svenska 1 på gymnasiet i Norrbotten delas in i två grupper. Valet av elever är dels ett 

bekvämlighetsval, dels ett val som baseras på den stora diversifiering av elever gruppen består 

av. Eftersom jag är den undervisande läraren under hela läsåret, och studien genomförs under 

vårterminen, har jag hunnit bilda mig en förförståelse av deras förmågor under hösten, vilket 

sedan används inför gruppindelningen. Eleverna består av totalt 25 elever och delas upp enligt 

följande: Grupp 1 består av 12 elever varav 2 är pojkar och 10 är flickor, och grupp 2 består av 

13 elever varav 2 är pojkar och 11 är flickor. Eftersom gruppen har stora behov av trygghet får 

varje elev göra ett förstahands- och ett andrahandsval, när det gäller vem de helst vill dela grupp 

med. Alla utom en får sitt förstahandsval. Den elev som inte får sitt förstahandsval får sitt 

andrahandsval. Under arbetet med gruppindelningen görs också flera övervägningar av 

elevernas olika förmågor för att försöka hitta så likvärdiga grupper som möjligt. Avsikten med 

att dela in eleverna i två så likvärdiga grupper som möjligt istället för att exempelvis bara 

placera de som har det svårast i en grupp, är att föröka se om någon av de två 

lektionsplaneringarna tycks vara mer gynnsam för eleverna. 

Under två veckor får de ordinarie mängd undervisning vilket innebar 1×55 min på tisdagar, 

1×40 min onsdagar och 1×60 min fredagar per vecka. Lektionerna för ena gruppen ligger 

däremot på vissa tider den första veckan, och andra tider under vecka två. Grupperna kastbyter 

tider med varandra den andra veckan, för att minimera att en grupp exempelvis får två 

fredagseftermiddagar då de ofta är trötta på eftermiddagarna. 
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4.4.1 Lärandemål 

Det eleverna ska lära sig under studien väljs utifrån elevernas behov med utgångspunkt i Lgy11s 

centrala innehåll och kunskapskrav (Skolverket, 2011, s. 162–168 ). Under hösten har klassen 

bland annat arbetat med att sammanfatta skönlitteratur och få in källhänvisningar i en 

bokrecension, berört referat samt analyserat text för att upptäcka textstrukturer. Elevernas 

resultat visar att de behöver träna mer på dessa delar. Under vårterminen närmar sig nu det 

nationella provet i Svenska 1, där elever bland annat måste kunna producera text, välja ut delar 

ur en källtext samt göra spårbara källhänvisningar. Med detta i åtanke väljs några kunskapskrav 

för Svenska 1 ut. Eftersom de skiljer sig lite beroende på om formuleringen omfattas av ett 

högre respektive lägre betyg, presenteras de utvalda kunskapskraven här i kolumner: 

 

E C A 

Eleven kan läsa […] texter 

samt […] skriva egna texter 

som anknyter till det lästa 
[…] samt tillämpa[r] 

grundläggande regler för 

citat- och referatteknik. 

Eleven kan läsa […] texter 

[…] samt skriva egna texter 

som lyfter fram 

huvudtanken i det lästa 
[…] samt tillämpa[r] 

grundläggande regler för 

citat- och referatteknik.   

Eleven kan läsa […] texter 

[…] samt skriva egna texter 

som lyfter fram 

huvudtanken i det lästa 

och ger nya, relevanta 

perspektiv […] samt 

tillämpa[r] grundläggande 

regler för citat- och 

referatteknik. 

(Skolverket, 2011, s. 167) 

 

4.4.2 Lektionsplanering i grupp 1 och grupp 2 

Lektionsinnehållet (Bilaga 11) planeras sedan i syfte att hjälpa eleverna att klara bland annat 

kunskapskraven ovan. Under planeringen beaktas såväl pedagogisk instruktionsdesign som 

sociokulturellt lärande (se avsnitt 3.4 och 3.5 ovan) inom bägge grupperna genom att 

exempelvis inleda alla lektioner med att skriva upp och gå igenom vad som skulle göras på 

lektionen och att använda samma termer i bägge grupperna. Ordet ”anföringsmening” väljs bort 

till förmån för ”referatmarkörer”, medan ”sammanfattning” och ”referat” tas in för att jämföras 

i bägge grupperna. Varje lektion inleds också genom att fråga om det är något från den 

föregående lektionen som de inte förstår. Lektioner påbörjas eller avslutas med att eleverna kort 

får visa vad de lärt sig alternativt skriva om vad de lärt sig samt vad de tycker om avslutad 

lektion. 

Skillnaderna mellan grupperna ligger i att grupp 1 enbart får ta del av de fakta och de 

övningsförslag som läromedlen erbjuder (Eriksson, L., Heijdenberg, H. & Lundfall, C., 2012, 

s. 230–250; Markstedt, C. & Eriksson, S., 2008, s. 150–187; Waje, L. & Skoglund, S., 2011, s. 
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190–219). För grupp 2 görs övervägningar gällande vilka delar av tre olika läromedel som ska 

användas även i den här gruppen för att eleverna ska få lära sig likadana delar. Det är viktigt 

för att på så sätt erbjuda ett likvärdigt lärande. Grupp 2 får således lära sig samma innehåll men 

med andra metoder, för att kunna undersöka om/hur en neurodidaktisk förankring (se 

teoriavsnittet ovan) påverkar lektioner och resultat. 

4.5 Förtest, eftertest och nationella provet 

I inledningsskedet får eleverna svara på ett antal frågor som rörde de delar de skulle lära sig i 

ett så kallat förtest (Bilaga 1, 2 och 4). Elevernas svar ger en god inblick i vad de minns från 

höstens lektioner samt vad de behöver lära sig mer av. Därefter löper två veckor av lektioner 

(Bilaga 11), följt av att eleverna gör exakt samma test igen. Eftertestet visar vilken eventuell 

progression varje enskild elev gör, men också hur de presterar som grupp (Bilaga 6 och 7). En 

vecka efter eftertestet genomför eleverna det nationella provet i Svenska, del C, vilket innebär 

att eleverna skriver en egen text där de måste kunna omsätta många av de delar vi arbetat med. 

Inom ramen för den här studien används det nationella provet i syfte att se om eleverna lärt sig 

tillräckligt mycket för att klara kunskapskravet ovan i en praktisk färdighet. Det nationella 

provet visar därmed om och vilka elever som förflyttat de olika lärandemålen till 

långtidsminnet.  

 

4.6 Elevernas perspektiv 

Gymnasieelevernas löpande reaktioner är intressanta och värdefulla eftersom de dels erbjuder 

ett elevperspektiv, dels kan det säga något om deras upplevelse av ett lektionsinnehåll vilket 

inte nödvändigtvis överensstämmer med den undervisande svenskämneslärarens uppfattning, 

eller ens i jämförelse med andra gymnasieelever i gruppen. Det kan även ge läraren en 

uppfattning om hur mycket eleven förstått av ett innehåll.  

Med anledning av ovanstående består en del av dokumentationen av elevernas kommentarer. 

Eleverna får därför dela med sig av deras tankar och kunskaper på olika sätt. I slutet av 

lektionerna får de fylla i mindre test eller svara på frågor om vad de lärt sig under lektionen. I 

början av lektionen får de berätta vad de gjorde föregående lektion. På så sätt ger det ett tillfälle 

att se vad de minns, hur mycket de minns samt hur de uppfattar det lärande som erbjuds. Detta 

material hålls inlåst på skolan, men avidentifieras också så att ingen utomstående kan härleda 

de delar som tas med i det här innehållet till enskilda elever. 

   

4.7 Lärarens perspektiv 

Lärarens observationer och reflektioner sker ur ett annat perspektiv än elevernas. Eftersom den 

forskande läraren har insikt i syftet med studien, själv gör planeringen, har ansvar över 

lärandemålen och teorierna men framför allt över elevernas lärande, utgör observationerna en 
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viktig del av arbetet. Observationer kan planeras, kategoriseras, genomföras och bearbetas på 

olika sätt. Eleverna tillfrågas hur de ställer sig till att bli filmade, och deras reaktion gör att 

dokumentering via film snabbt läggs åt sidan. Inte heller skulle det fungera att spela in enbart 

ljud, eftersom en del ljud blir svåra att uppfatta, som när flera elever talar samtidigt. Dessutom 

skulle materialet bli för stort och tidskrävande att bearbeta. Slutligen bestäms det att 

anteckningar efter varje lektion är det bästa sättet, även om vissa delar inte fångas upp. Det görs 

även försök att förbestämma olika observationskategorier, men eftersom det kan innebära vissa 

begränsningar av nyanser inom datan, beslutas det istället att så mycket som möjligt ska skrivas 

ned. Det ske efter varje lektion för att inte hinna glömma bort så mycket. Anteckningar 

innefattar även olika tankar som finns utöver det som faktiskt observeras, och slutligen sållas 

de delar som anses vara viktigast bland det nedskrivna materialet ut.  

 

 

4.8 Två undervisningsmodeller 

I boken Handbok i lärande – hur du lär ut för att andra ska lära in (1998, s. 179) erbjuder 

författaren August Bolstad två möjliga grundmodeller vid undervisning. Modell A är enligt 

Bolstad en mer traditionell modell där utgångspunkten är grunderna eller teorin. Sedan följs 

dessa generella principer av exempel och praktiska exempel där den ursprungliga teorin är lätt 

att identifiera. Han ger sedan en alternativ undervisningsmodell där utgångspunkten genom 

teori har bytts ut mot ett konkret fall, ett exempel eller ett problem. Problemet följs sedan av en 

reflektion, som följs av teori och slutligen av exempel och övningar. Nedan följer två figurer 

av dessa modeller, där den till vänster är den Bolstad kallar traditionell, och den till höger är 

författarens alternativ till den traditionella modellen. Bägge modellerna innehåller alltså fyra 

likadana delar, men i modell B har alla rutor förskjutits tre steg, så att den inledande rutan med 

teori i modell A, ligger i den tredje rutan i modell B: 
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     Modell A (”Teori” först)                                         Modell B (”Praktik” först) 

                      

 

Figur 3. August Bolstads två grundläggande undervisningsmodeller (1998, s. 179). 

 

Inför genomförandet av de två olika lektionsplaneringarna, baseras den traditionella modellen 

på tre olika läromedel för Svenska 1. Från början var tanken att använda två läromedel som 

riktar sig till yrkesförberedande program, och två läromedel som är producerade för 

högskoleförberedande program. Tyvärr erbjöd innehållet i det första läromedlet mot 

yrkesförberedande program inte nog mycket att gå på när det gäller hur och vad som kan göras 

med eleverna. Därför övergavs den ursprungliga tanken, och istället utgår den traditionella 

modellen från tre olika läromedel i Svenska 1 som är inriktade mot högskoleförberedande 

program (Eriksson, Heijdenberg & Lundfall, 2012, s. 230–250; Waje & Skoglund, 2011, s. 

190–219; Markstedt, & Eriksson, 2008, s. 150–187). Val av läromedel är ett 

bekvämlighetsurval, det vill säga att valet av läromedel görs utifrån vilka läromedel som finns 

tillgängliga och används av svenskämneslärare på den skola där studien genomförs. Med andra 

ord kan det finnas en risk att de läromedel som används ej är representativa för alla läromedel. 

Dock är dessa läromedel relativt nya och därtill från tre olika förlag, något som möjligen kan 

bidra till en hållbar utgångspunkt. 

När det sedan gäller den alternativa modellen, Modell B, utgår den från kognitiv medicin, 

kognitiv psykologi samt neurodidaktik för att hitta metoder. Valet av Modell B är dock inte 

slumpmässigt, utan ligger i linje med den forskning som beskrivs i teoridelen.  
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4.10 Forskningsetiska principer  

I den här undersökningen eftersträvas genomgående en god forskningssed genom att följa de 

fyra grundläggande individskyddskraven. Alla forskningspersoner i undervisningen har fyllt 

femton, en bedömning görs att inget privat eller etiskt känsligt förekommer, och berörd rektor 

ger sitt samtycke. Eleverna informeras om syftet med studien samt att de när som helst kan 

välja att inte delta.  Deras samtycke inhämtas skriftligt varvid samtyckeskravet följs enligt 

Vetenskapsrådets principer för forskning (u.å., s. 9). Konfidentialitetskravet beaktas genom att 

bland annat förvara uppgifter på ett säkert sätt och slutligen efterföljs även nyttjandekravet 

genom att elevuppgifter inte sprids eller används emot någon enskild elev (a.a., s. 12–14). Alla 

medverkande forskningspersoner är också avidentifierade, och under pågående studie förvaras 

allt material inlåst på skolan. Innehållet i anteckningarna kan inte heller härledas till någon 

enskild individ.  

 

5. Resultat 

Den här delen redogör först för resultatet av för- och eftertest samt hur eleverna presterar i det 

nationella provet när det gäller citat- och referatteknik. Sedan följer en del med elevernas 

upplevelser av lektionerna samt en sista del med lärarens observationer av samma lektioner. 

 

5.1 Förtest 

Förtestet består av 12 frågor, en likertskala, samt att motivera sitt kryss i likertskalan (Bilaga 

1). De två följande avsnitten redogör först för grupp 1:s, och sedan för grupp 2:s resultat på 

förtestet. 

 

5.1.1 Grupp 1 

Grupp 1 som ingår i den traditionella undervisningsgruppen, har med sina 12 elever totalt 77 

poäng på fråga 1-12 i förtestet. Tre elever är borta då förtestet genomförs vilket innebär att den 

totala poängen divideras med nio elever. Varje elev har därmed en medelpoäng på 8.56 poäng 

vid studiens början (Bilaga 2).  

Förtestet består också av att eleverna på en likertskala ska ange hur de upplever att göra förtestet 

(Bilaga 3). Likertskalan innehåller sex möjliga rutor att kryssa i. Längst till vänster finns Bra 

och längst till höger finns Dåligt, där Bra motsvarar 1 och Dåligt motsvarar 6. Det innebär att 

3.5 poäng är neutralt, mindre poäng visar en mer positiv upplevelse, och mer än 3.5 poäng 

istället avslöjar en mer negativ upplevelse av förtestet. I grupp 1 ligger de nio deltagande 

eleverna på ett medel på 3.11 poäng vilket innebär att eleverna förhåller sig relativt neutrala 
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som grupp när det gäller förtestet. De ska också motivera sitt val av kryss (Bilaga 3), och svaren 

visar sig bestå av främst två typer av svar. Den ena svaret ”har ingen åsikt om det”, och det 

andra är några varianter av ”Bra att se vad jag kan öva på”. Elevernas svar ligger därmed i linje 

med var de sätter ett kryss i likertskalan.  

 

5.1.2 Grupp 2 

Grupp 2 ingår i den neurodidaktiskt baserade undervisningen. Antalet elever består av13 

stycken, och alla elever närvarar under förtestet. Tillsammans får de 59 poäng vilket ger ett snitt 

på 4.54 poäng per elev (Bilaga 4). 

När det gäller deras upplevelse av provet visar likertskalan (Bilaga 5) ett snitt på 4.42 poäng 

per elev (likertskalans summa på 57.5 dividerat på 13 elever,). När det gäller gruppens 

motivering av varför de sätter kryss där de sätter krysset på likertskalan är det framför allt ett 

svar som är vanligare, nämligen olika variationer av ”för jag kan inte”. 

 

5.1.3 Jämförelse av grupp 1 och grupp 2:s förtest 

Vid en jämförelse av de två grupperna har grupp 1 i snitt 8.56 poäng mot för 4.54 i grupp 2 på 

förtestet. Den grupp som ska få ta del av en traditionell undervisning har därmed näst intill 

dubbelt så bra förkunskaper jämfört med den grupp som ska få en neurodidaktiskt inriktad 

undervisning.  

Deras upplevelse av förtestet skiljer sig också mellan grupperna. Grupp 1 har 3.11 snittpoäng 

per deltagande elev och grupp 2 visar ett snitt på 4.42 poäng. Därmed uppvisar grupp 1 en något 

försiktig positiv inställning, medan grupp 2 är mer tydligt negativt inställda till förtestet. 

Motiveringarna i grupp 1 och 2 skiljer sig också. I grupp 1 består svaren av mer neutralt slag, 

samt svar som visar att eleverna ser testet som en möjlighet att se var de kan bli bättre. I grupp 

2 är istället svaren mer av arten att de konstaterar att deras kunskaper inte är tillräckliga.  

 

5.2 Eftertest  

Efter två veckor med olika metoder i klassrummet får nu eleverna göra exakt samma test i 

helklass (Bilaga 1). Nedan följer först eftertestets resultat i de bägge grupperna, följt av 

elevernas närvaro i relation till resultat och skillnader mellan mer hög- och lågpresterande 

elever. 
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5.2.1 Grupp 1 

Precis som med förtestet så divideras gruppens totala resultat med antalet deltagande elever i 

respektive grupp. I grupp 1, som medverkar i den traditionella lektionsplaneringen, deltar totalt 

11 elever i eftertestet. Gruppens totala poäng är 304, vilket ger ett snitt på 27.64 poäng per elev 

(Bilaga 6). 

Eftersom för- och eftertest ser exakt likadant ut kryssar eleverna även denna gång i en sexgradig 

likertskala (Bilaga 7). Då likertskalan möjliggör en jämförelse mellan de bägge testen 

inkluderas endast de elever som deltar i såväl förtest som eftertest, till skillnad från frågorna 

där alla deltagares poäng inräknas. Det ger ett underlag på 9 elever ur grupp 1, varav tre elever 

behåller samma upplevelse av provet, tre elever är mer positiva i eftertestet och tre elever är 

mer negativa under eftertestet. Vid en sammanslagning av antalet poäng i attitydförändring i 

gruppen som helhet visar det sig att de elever som deltar i gruppen ökar i positivitet med 6. 

Eftersom ett enskilt elevsvar kan göra stor skillnad här, räknas det även i eftertestet ut ett snitt 

på hur det känns att genomföra testet. Eftertestet visar med sina 3.72 poäng en försiktig 

positivitet. Vid en granskning av vilka elever som tycker vad, visar det sig att tre elever tycker 

sämre om eftertestet. Här visar det sig att den försämringen kommer från de tre mest 

lågpresterande eleverna. Bland de elever som behåller samma placering av krysset eller blir mer 

positiva är resultaten mer inkonsekventa och därför är det svårt att dra några slutsatser. 

Även den här gången granskas elevernas motivering av var de placerar sitt kryss i likertskalan 

(Bilaga 7). Svaren är väldigt varierande, men fyra elever anger på olika sätt i sina svar att de nu 

kan mer vilket gör att eftertestet känns bättre. För två av de mest lågpresterande eleverna är 

svaren mer negativa i sina formuleringar: ”Jag kom inte ihåg allt och jag borde ha kunnat det”, 

och ”det är ganska svårt på vissa saker att komma ihåg [sic]. Men det är bara att träna in det i 

skallen”. Gruppens tredje lågpresterande elev (elev H) visar med sitt kryss en ökad negativitet 

i eftertestet, medan svaret dock tyder på motsatsen: ”För att vi har gått igenom det så man 

känner sig säkrare”. 

 

5.2.2 Grupp 2 

Den andra gruppen med den neurodidaktiska lektionsplaneringen har totalt 9 deltagande elever 

i eftertestet. Den totala poängsumman på 254 poäng ger en snittpoäng på 28.22 per elev (Bilaga 

8). I likertskalan (Bilaga 9) deltar sju elever i såväl förtest som eftertest (Bilaga 5 och 9). I den 

här gruppen behåller 1 elev sitt kryss på samma placering, sex elever är mer positiva och inga 

elever kryssar i att eftertestet känns mer negativt. Den elev som behåller sitt kryss i samma ruta 

i bägge testen är gruppens mest lågpresterande elev. Den här gruppen har ökat med 21 poäng 

från förtest till eftertest, men även här räknas ett snitt ut på hur positivt varje elev har upplevt 

eftertestet. Det visar på 1.95 poäng (19 dividerat med 10 elever) vilket är en tydlig förändring 

till klart mer positiva elever av eftertestet.  
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En granskning av deras motiveringar (Bilaga 9) visar att hälften av eleverna i olika utsträckning 

ger uttryck för att eftertestet känns bra, vilket uttrycket ” för det kändes ändå som jag kunde lite 

bättre än förra gången” är ett exempel på. Här är de lågpresterande elevernas kommentarer mer 

positiva än i förtestet, och en av dem står för gruppens mest utförliga men också det mest 

positiva svaret. 

 

5.2.3 Närvaro och resultat i grupp 1 och grupp 2 

Resultaten ovan bör vägas mot elevernas närvaro under den undervisning som bedrivs. Har en 

elev inte kunnat svara på en fråga i förtestet, och därtill varit borta från lektionerna, är det en 

rimlig slutsats att eleven inte heller klarar den delen av eftertestet. Med anledning av detta 

jämförs gruppernas närvaro (Bilaga 10). I beräkningen ingår endast de elever som deltar i 

eftertestet för att få en så rättvis redovisning som möjligt. I grupp 1 innebär det ett elevbortfall, 

och totalt sju frånvarotillfällen på 11 elever av 66 möjliga (11 elever x 6 lektionstillfällen). 

Detta innebär en total frånvaro på 11 % i grupp 1. I grupp 2 är det fem elever som inte gör 

eftertestet. Kvar återstår åtta elever som tillsammans har fyra frånvarotillfällen av 48 möjliga 

(8 elever x 6 lektionstillfällen), vilket innebär 8 % frånvaro i grupp 2.  

 

5.2.4 Eftertestets resultat bland mer hög- och lågpresterande elever  

Jämförelser mellan enskilda elevers resultat vad gäller eftertestet görs också (Bilaga 10). Här 

visar det sig att av de som deltar i eftertestet är de mer högpresterande elevernas resultat enligt 

följande: Elev H, K och J i grupp 1 har tillsammans 120 poäng., och elev F, E och D i grupp 2 

har sammanlagt 118 poäng. När samma sak görs med de som deltar i eftertestet bland de mer 

svagpresterande eleverna visar resultatet istället att: I grupp 1 har elev B, C och L sammanlagt 

32 poäng, medan grupp 2 tillsammans kommer upp i 58 poäng. Här görs också övervägningar 

om resultatet på något sätt är missvisande på grund av felaktiga bedömningar av vilka elever 

som skulle kunna sägas tillhöra mer ”svagpresterande”. Med anledning av detta testas andra 

alternativ, men bedömningen görs till sist att behålla elev K i kategorin ”mer svagpresterande”, 

eftersom grupp 2 får bättre poäng oavsett vilka elever som jämförs. 

 

5.2.5 Jämförelse av grupp 1:s och grupp 2:s eftertest 

När det nu ovan har redogjorts för resultatet för såväl grupp 1 och grupp 2, kan också resultaten 

av gruppernas eftertest jämföras. Grupp 1 har 27.64 poäng och grupp 2 har 28.22 poäng, vilket 

ger ett väldigt jämnt resultat. När det sedan gäller likertskalan har grupp 1 totalt nio jämförbara 

resultat (Bilaga 6), vilket visar att tre elever sätter kryss i samma ruta, tre elever är mer positiva 

och tre elever blir istället mer negativa i eftertestet. I grupp 2 deltar sju elever i bägge testen. 

Här behåller 1 elev sitt kryss i samma ruta medan resterande sex elever är mer positiva under 

eftertestet (Bilaga 8). Det finns därmed en nämnvärd skillnad mellan grupperna, särskilt med 
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tanke på att ingen av eleverna i grupp 2 kryssar i ett sämre alternativ. I grupp 1 har gruppens 

positivitet ökat med totalt 6 kryss på 9 elever, mot för hela 21 i grupp 2 på sina sju jämförbara 

elever. Trots att det är 1 elev färre i grupp 2, har positiviteten alltså ökat med 15 mer i den 

gruppen. Snittet i eftertestets grad av positivitet ligger i grupp 1 på 3.72 mot för 1.95 i grupp 2. 

Därmed har inte grupp 1 förändrat sig mellan för- och eftertest, medan grupp 2 i snitt har ökat 

i positivitet till nästan det dubbla, nämligen 1.77. 

När det gäller elevernas motivering av var de placerar sitt kryss i likertskalan (Bilaga 7 och 9) 

överensstämmer alla elevers kryss med deras motivering, bortsett från en lågpresterande elev 

som är tvetydig i sitt svar. När motiveringarna jämförs mellan grupp 1 och grupp 2, är det svårt 

att se något mönster alls på grund av väldigt varierande motiveringar. När det gäller de 

högpresterande eleverna är det även här väldigt olikartade svar, men däremot finns det några 

skillnader bland de lågpresterande eleverna. I grupp 1 är nämligen motiveringarna från de tre 

mest lågpresterande eleverna enhälligt sämre i eftertestet. I grupp 2 visar eleverna överlag att 

det känns bättre att göra eftertestet eftersom hälften är mer positiva i eftertestet, och ingen av 

kommentarerna är tydligt negativ utan i sämsta fall mer neutrala. De lågpresterande eleverna i 

grupp 2 är därmed också mer positiva. En av dessa elever bidrar till och med med hela klassens 

kanske mest positiva och insiktsfulla svar, nämligen att ” jag kände att jag hade koll på frågorna 

och även om det inte står exakt som i ditt facit [eleven ’J’ syftar här till instuderingsfrågor] så 

känner jag att jag har en uppfattning om det. Och även om det inte går bra på provet för att jag 

gjort nåt fel känner jag åtminstone att jag har kunskaperna och kan använda detta i framtida 

uppgifter”.  

En annan viktig jämförelse som är viktig att göra gäller elevernas resultat på eftertestet (Bilaga 

6 och 8) i relation till elevernas närvaro (Bilaga 10). I det underlaget för frånvaroberäkningarna 

ingår endast de elever som gör eftertestet. Grupp 1 har en snittpoäng på 27.64 och 11 % 

frånvaro, och grupp 2 har i snitt 28.22 poäng och 8 % frånvaro. Baserat på dessa resultat bedöms 

skillnaderna här inte vara tillräckligt stora för att påstå att den ena metoden är bättre än den 

andra. Snarare framstår det som, baserat på ovanstående, att bägge metoderna ger väldigt lika 

resultat, och att högre frånvaro ger lägre resultat.  

När det gäller huruvida de mer hög- och lågpresterande eleverna klarar sig i eftertestet (Bilaga 

10) gör den knappa skillnaden mellan grupp 1 och grupp 2:s resultat, 120 (44+43+33 poäng) 

och 118 (52+35+31 poäng), att den slutsatsen kan dras att högpresterande elever tycks klara sig 

lika bra oavsett vilken metodik de erbjuds. När det gäller de mer svagpresterande eleverna visar 

resultatet något annat. I grupp 1 har de tre mest lågpresterande eleverna tillsammans 32 poäng 

5+9+18 poäng), medan grupp 2 har hela 58 poäng (9+11+38 poäng), och oavsett vilka 

kombinationer av elever som här räknas samman, har grupp 2 ett betydligt bättre resultat än 

grupp 1. Det tyder på att neurodidaktik framför allt understödjer lågpresterande elever. Något 

som också understödjer denna slutsats är när de svagas prestationer ställs mot deras närvaro. 

Ingen av de svagpresterande eleverna har en enda frånvaroanmärkning i grupp 1, medan de mer 

svagpresterande eleverna har fem frånvarotillfällen i grupp 2, fördelade enligt följande: 
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Elev C, två frånvarotillfällen och totalt 9 poäng. 

Elev J, tre frånvarotillfällen och totalt 11 poäng. 

Elev K, noll frånvarotillfällen och totalt 38 poäng. 

 

En rimlig slutsats baserat på dessa elever blir därför att mer svagpresterande elever inte bara får 

ett bättre resultat om deras lektioner baseras på neurodidaktik, de klarar det dessutom bättre 

trots högre frånvaro. 

 

5.3 Resultat i det nationella provet 

En vecka efter eftertestet genomför eleverna del C i det nationella provet, Svenska 1. 

Lektionerna mellan studien och det nationella provet används till att förbereda eleverna på 

provet och svara på eventuella frågor. Det nationella provet innebär att de ska välja en av fyra 

skrivuppgifter och skriva en text utifrån den valda uppgiften, där de stödjer sitt resonemang i 

en källtext som ingår i ett texthäfte som delas ut under provet. Här ska eleverna alltså kunna 

skriva en begriplig text där citat- och referatteknik är obligatoriskt för att kunna nå 

delprovsbetyget E. I grupp 1 medverkar alla 12 elever. En genomläsning av allas prov visar att 

en svagpresterande elev, elev C, inte har en tillräckligt utförlig källhänvisning för att källan ska 

gå att spåra av läsare. Denna elev har ingen frånvaro och har inte klarat att svara på dessa frågor 

i eftertestet heller. 

I grupp 2 genomför alla utom 1 elev det nationella provet (Bilaga 10). Här deltar således 12 

elever, varav två av elevernas prestationer inte skriver källor på ett spårbart sätt utifrån 

skolverkets bedömningsanvisningar. Den ena eleven är en mer lågpresterande elev som har 

varit borta 3 av de 5 lektioner som vi arbetar med detta. Den höga frånvaron är troligen ett skäl 

till att elev J i denna grupp får ett F. Den andra eleven, elev A, är på alla lektioner och är inte 

heller en mer lågpresterande elev, varvid det är svårt att hitta någon förklaring till att just den 

här eleven inte når fram till ett E. Eleven har inte heller klarat eftertestet (Bilaga 1 och 8), så 

troligen behöver eleven mer tid och träning för att klara uppgiften. 

Med bara en elev mer i den ena gruppen som inte når upp till kunskapskravet för E, vilket 

innebär att eleven ska kunna ”läsa […] texter samt […] skriva egna texter som anknyter till det 

lästa […] samt tillämpa grundläggande regler för citat- och referatteknik (Skolverket, 2011, 

s.167), går det tyvärr inte att dra några säkra slutsatser huruvida den ena eller den andra 

undervisningsmetoden är bättre. Men, trots att en elev ur grupp 1 och två elever ur grupp 2 inte 

klarar av att redovisa källor på ett för läsaren spårbart sätt enligt Skolverkets 

bedömningsanvisningar, så visar det nationella provet samtidigt att resterande 21 elever klarar 

åtminstone E-nivå för detta kunskapskrav. Detta innebär att oavsett om det gäller mer hög- eller 

lågpresterande elever och trots viss frånvaro, har nu faktiskt 21 elever förflyttat sina kunskaper 
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till långtidsminnet, eftersom det nationella provet äger rum en dryg vecka efter sista lektionen 

av studien. Med de orden lämnar den här texten nu alla mer kvantitativa data, för att övergå till 

de kvalitativa delarna av studien, nämligen först elevernas kommentarer och senare lärarens 

observationer.  

  

5.4 Resultatanalys av elevernas upplevelser  

Bägge grupperna får tycka till om de olika momenten på lektionerna genom skriftliga 

omdömen. Vad som blir tydligt när dessa sammanställs är dock att flertalet elever inte är särskilt 

utförliga i sina kommentarer. Eleverna tycks snarare lämna in blankt för att få sluta någon minut 

tidigare, trots uppmaningar. De många fåordiga svaren kan också tyda på att de inte vet vad de 

ska skriva eller att de inte lägger någon större vikt vid det. En elev säger också att hen inte alls 

tänker skriva några omdömen eftersom de inte är betygsgrundande. Några kommentarer utgör 

dock viktiga ledtrådar till hur eleverna upplever lektionerna, samt vad som är viktigt för dem 

under lektionerna.  

Överlag finns hela spannet från positiva till mer neutrala och slutligen också negativa 

kommentarer i bägge grupperna och dessutom för samma lärandemål. I grupp 1 är exempel på 

det ”kul” och ”tråkigt”, och i grupp 2 är ”roligt att lära sig referatmarkörer med klappramsa” 

och ”det var inte så tydligt hur man använde referattekniken till det nationella provet” exempel 

på denna spännvidd. Exemplen visar hur en situation upplevs väldigt olika för olika elever, och 

hur viktigt det är att läraren varierar lektioner, för att möta olika preferenser bland eleverna. 

Spännvidden ovan tyder på en likhet mellan de två grupperna, och ytterligare en likhet återfinns 

bland elevernas kommentarer, vilket synliggörs i nästa stycke. 

I grupp 1:s kommentarer som ”exemplet med klasskamrat X (min avidentifiering) var roligt” 

och ”kul att öva på referatmarkörer”, är det tydligt att eleverna uppskattar när de får skratta och 

arbeta själva med att hitta på meningar innehållande referatmarkörer, samt hur de tränar på att 

inleda ett referat med källhänvisning. I grupp 2 tycks eleverna huvudsakligen uppskatta de 

moment där de får göra olika saker som att rita, klappa i händer och skriva, vilket exempelvis 

elevkommentaren ”roligt att lära sig referatmarkörer med klappramsa” visar.  En analys av 

elevernas kommentarer synliggör att det som ger djupast avtryck av de lärandemål som de får 

försöka uppnå varje lektion, är de som genomförs på ett sätt som aktiverar eleverna på olika 

sätt. Ju mer aktiva de är, desto mer verkar de uppskatta momentet, eftersom det ofta är just 

dessa som de beskriver i positiva ordalag. Tydliga exempel på detta utgör ”skriva” eller ”rita”. 

Bägge grupperna har väldigt olikartade negativa kommentarer, varav de en lärare inte kan 

påverka, såsom att ”jag skulle ha lektion på andra tider”, helt bortses ifrån. Efter att denna typ 

av kommentarer väljs bort, visar det sig att det som eleverna uppskattar minst går att finna i 

kommentarer som ”satt bara och stirrade”. Den här typen av kommentarer visar att de tillfällen 

eleverna ogillar mest, i bägge grupperna, är de stunder när de är passiva. Det råder därmed ett 
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tydligt motsatsförhållande här mellan vad elever finner givande och tvärtom, nämligen aktivt 

kontra passivt deltagande.  

När nu tre likheter mellan grupperna förts fram i de tre föregående styckena, nämligen 

spännvidd samt aktivt och passivt deltagande, följer nu istället några skillnader mellan de bägge 

grupperna. Beträffande två lärandemål är grupp 1 betydligt mer fåordiga än vad grupp 2 är vid 

något tillfälle, närmare bestämt lärandemålet kärnmening/komplementmeningar samt 

sammanfattning. Medan någon i grupp 1 endast skriver ”ok” eller ”neutral”, skriver någon ur 

grupp 2 ”Jag lärde mig som mest när vi fick söka upp svaret. För då fastnade det.” En annan 

elever skriver att det var ” bra när du sen skrev en exempeltext om kor och berättade vad som 

var vad”. Detta tyder på att något skiljer sig åt i hur grupperna upplever det som görs mot ett 

och samma lärandemål, men på olika sätt.  Fåordigheten i grupp 1 tolkas som att eleverna inte 

har så mycket att säga, helt enkelt för att det som görs under dessa lärandetillfällen kanske är 

som lektioner i största allmänhet, vilket leder till att eleverna inte har så mycket att tillägga. En 

annan orsak till deras fåordiga omdömen skulle också kunna vara att de inte vill såra läraren, 

och därför väljer att inte skriva så mycket, hellre än att skriva väldigt negativa omdömen som 

kan vara sårande. Bägge alternativen är naturligtvis allt annat än tillfredsställande, och därför 

blir de kommentarer som grupp 2 skriver ännu intressantare. 

Även om positiva kommentarer återfinns bland bägge gruppernas kommentarer, visar en analys 

av grupp 2:s kommentarer att de har med fler kommentarer som handlar om just de övningar 

som skapas i syfte att omsätta de neurodidaktiska teorierna. Dessa elever verkar uppskatta när 

de ombeds lösa ett problem som därigenom aktiverar dem genom att de exempelvis börjar 

diskutera. När en ”upphovsperson” ritas på tavlan och eleverna ombeds hitta på synonymord, 

är ett exempel på en aktivitet som eleverna uppskattar.  Eleverna får då använda sina mobiler 

och fotografera det som de och läraren tillsammans kommer fram till på tavlan. Det gör eleverna 

gärna eftersom de fått veta att läraren inte lägger ut något på skolans portal, men att det är bra 

att kunna variera sitt språk i texter, inte minst i det kommande nationella provet. Eleverna tycker 

även om när de själva ritar olika sorters källor, till exempel en bok, en tidning eller en dator, 

samt skriver ned vilka delar som skulle finnas med beroende på källa. Här får eleverna först 

gissa och diskutera vilka delar som ska finnas med. De gemensamma slutsatserna skrivs upp på 

tavlan, vilket sedan utgör ett underlag för elevernas eget ritande och skrivande. De har väldigt 

roligt över hur dåligt ritade bilderna på tavlan är, vilket bidrar till många skratt. En kommentar 

av en elev beträffande detta är ”bra att du ritade upp en tydlig bild på tavlan och skrev upp olika 

synonymord för skribent”.  

Vad är det då eleverna inte reflekterar över? Endast ett fåtal elever tycks reflektera över vad de 

lär sig. Istället visar deras kommentarer att det som är viktigast för dem är hur roliga lektionerna 

är, vilket också exemplen ovan i den här analysen visar. Däremot avslöjar den totala frånvaron 

av kommentarer angående deras egen insats att eleverna inte tycks inse att de alla är en del av 

en dynamisk situation, där de själva bör ta ansvar för att exempelvis ställa frågor när de inte 

förstår, kanske försöka anstränga sig lite extra i slutet på dagen när orken tryter, eller inte bidra 

till att det upplevs som stökigt i klassrummet. Åtminstone reflekterar eleverna inte över detta. 
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Här verkar det som att den här och kanske även andra lärare, skulle kunna träna eleverna mer 

på att ta ansvar för sitt eget lärande, men också för att inte störa, eller tvärtom kanske hjälpa en 

klasskamrat som inte verkar förstå lektionens lärandemål. När nu analysen av elevernas 

kommentarer visar på såväl likheter och skillnader mellan grupperna, men även frånvaron av 

kommentarer gällande deras egen insats, följer nu en analys av lärarens observationer.  

  

5.5 Lärarens observationer 

Som lärare blir perspektivet något annorlunda än elevernas. Det beror dels på att läraren innehar 

rollen som ämnesexpert i det som ska läras ut, dels för att läraren har det övergripande ansvaret 

i klassen, både vad gäller hur eleverna rent konkret ska nå olika delmål på ett bra sätt samt 

åtminstone delvis också för det klimat som finns i klassrummet. Mina iakttagelser i egenskap 

av lärare under pågående lektioner har därför potential att upptäcka och reflektera över andra 

aspekter än de som eleverna väljer att fokusera på, vilket tillsammans med elevernas 

kommentarer och olika resultatmätningar kan bidra till en mer nyanserad tolkning. 

Observationerna fokuserar här å ena sidan på hur eleverna reagerar och hanterar det som sker 

på lektionerna. Å andra sidan leder elevernas reaktioner också till att jag som lärare bemöter 

elevernas agerande på olika sätt. Därmed blir dessa observationer inte bara riktade utåt, utan 

dessutom ett observerande inåt, över hur jag som lärare reagerar, reflekterar och agerar utifrån 

det jag i ett tidigare skede har planerat att genomföra. Nedan följer mina observationer av de 

olika lärandemålen, men allra först ett avsnitt om elevernas förtest. Det första lärandemålet i 

grupp 2 är också mer utförligt beskrivet för en bättre förståelse av det neurodidaktiska 

genomförandet.  

 

 5.5.1 Lektion ”Förtest”  

När eleverna får veta att studien ska inledas med ett oförberett diagnostiskt test (det är det 

begrepp jag använder framför eleverna för begreppet förtest, eftersom eleverna troligen är mer 

bekanta med det ordet) blir reaktionerna starka i bägge grupperna. Först när jag förklarar att det 

är ett test som hjälper mig att se hur mycket de kan, men bara för att veta hur jag bäst kan hjälpa 

dem, samt att ett diagnostiskt test före vi arbetat med ett område inte på något sätt är 

betygsgrundande, lugnar de sig och ser märkbart lättade ut. Elevernas starka reaktion över ett 

oförberett prov visar på att de vill lyckas i skolan. Det tyder även på att skolans eviga 

bedömningar av olika prestationer bidrar till oro bland elever. När elevernas negativa 

inställning till testet omvandlas till att de inte har något emot att göra ett oförberett test, visar 

det inte bara eleverna att test ibland kan vara mer positiva och kravlösa, det visar även mig hur 

viktigt det är att eleverna känner sig trygga och vet vad som ska ske och varför. 

Det faktum att eleverna vågar reagera och ifrågasätta när de upplever sig orättvist behandlade 

ger mig både en möjlighet att förklara vad ett initialt test innebär och vilket syfte det har, vilket 

i sin tur bidrar till en annan sorts lärande än det jag satt upp som lärandemål. För egen del 
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innebär det att jag inser att jag felaktigt tar förgivet att de redan har kännedom om vad ett 

diagnostiskt test är. Dessutom bygger den dialog som tas vid upp ett förtroende mellan mig och 

eleverna, eftersom deras agerande möts med respekt och ett aktivt lyssnande. Diskussionen 

mynnar i sin tur ut i en bättre situation för såväl eleverna som för mig. 

Bägge grupperna får även veta att de ska få ett andra diagnostiskt test efter två veckor för att på 

så sätt tydliggöra vad jag förväntar mig att de ska lära sig under de här veckorna. Detta upprepas 

vid flera tillfällen för att påminna alla. De får även veta att eftertestet är betygsgrundande som 

vilket prov som helst. Alla elever får även en tydlig uppmaning vid slutat av varje lektion, att 

hålla allt vi gör strikt hemligt eftersom det annars skulle äventyra studien. Alla verkar förstå 

allvaret och lovar att hålla lektionerna hemliga.  

    

5.5.2 Lärandemål ”Kärnmening och komplementmeningar” 

Grupp 1 sitter med ansiktena vända mot tavlan. Jag går igenom vad kärnmening och 

komplementmeningar är och ger exempel på tavlan. Sedan får de ett A4 med två exempel 

innehållande en kärnmening och en komplementmening vardera, samt en förklaring längst ned 

av vad dessa meningar är. Jag ber en elev berätta vilken mening som står överst i det första 

exemplet. Hen funderar, länge, så jag läser upp det som står längst ned om de bägge 

meningstyperna och frågar igen. Hen är tyst. Nu tar jag varje enskild beskrivning och frågar om 

den första beskrivningen passar in. Hen svarar försiktigt, tyst och trevande ”ja” på de alternativ 

som passar in på kärnmening. ”Bra” säger jag och fortsätter på samma sätt med den andra 

meningen, och eleven tycker lika trevande att den stämmer in på beskrivningen av en 

komplementmening. Då vi gått igenom bägge meningarna berömmer jag eleven som nu fattat 

ett beslut, även om det tagit lite tid. En annan elev får ta det andra exemplet, som går lite lättare. 

Sedan får de skriva egna meningar och läsa upp dem för klassen. Slutligen berättar jag varför 

det är bra som läsare och skribent att kunna det här. 

Jag känner tydligt att ”så här ska det inte vara i ett klassrum”. Ingen elev verkar glad eller 

nyfiken, mera rädda för att försöka, och det känns lite jobbigt att försöka driva dem framåt mot 

lärandemålet. Tystnad är ofta talande, och den här lektionen är verkligen ovanligt tyst. De 

gånger de talar är det i form av korta svar. Jag funderar på hur mycket orsaken ligger i att alla 

sitter lite utspridda i klassrummet och är vända mot mig, men jag har svårt att tro att det gör så 

stor skillnad. Kan det bero på att de känner att det är svårt? Tidigare tillfällen då det har varit 

svåra moment har de dock inte varit på det här sättet. Inte heller kan den nya 

gruppkonstellationen haft den här inverkan eftersom de var lika många då de livfullt diskuterade 

förtestet. Den enda hållbara slutsats jag kommer fram till är att det beror på mitt agerande i 

klassrummet. Lite överrumplad av hur nedslående lektionen känns, försöker jag att samla ihop 

mina tankar till nästa lektion. 

Grupp 2 sitter i ett U och får först veta att dagens lärandemål är ”kärnmening och 

komplementmening. Jag frågar eleverna om de vet vad en kärnmening och vad 
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komplementmeningar är. Eleverna ser helt ställda ut och någon svarar ”ingen aning”. Jag 

fortsätter med frågan ”vad tror ni att det är då?” och skriver upp deras gissningar på tavlan. 

Sedan ber jag dem försöka tänka ut en bild i huvudet på hur de, utifrån deras gissningar, tror att 

en kärnmening skulle se ut om det var en bild, men UTAN att säga det högt. När de suttit någon 

minut frågar jag ”hur kan ni ta reda på vad en kärnmening och komplementmeningar är?” 

”Google” svarar någon. ”Ok”, säger jag. ”Ni har fem minuter på er att googla fram svaret och 

därmed lösa det här problemet”. Det tar någon sekund, men sedan blir det febril aktivitet i 

gruppen. Alla använder sina datorer och söker. Jag påminner dem när det först är två, och sedan 

igen när det bara är en minut kvar. 

När tiden är ute skriver jag upp den information de hittat. De har använt olika sökmotorer vilket 

gör att de gjort olika fynd. Jag ber dem sedan jämföra deras gissningar med det de har hittat på 

internet. Sedan går vi igenom deras olika svar, och eleverna får tillsammans försöka eliminera 

något av de alternativ som ger motsägelsefull information. De gånger de blir tveksamma ger 

jag dem ledtrådar som (kärn-) MENING måste handla om… och därmed kan eleverna eliminera 

alternativ där de påstår att en kärnmening är ett STYCKE eller en TEXT.  

När det är gjort går jag igenom vad kärnmening är, och vad olika komplementmeningar kan 

vara. Jag är noga med att fånga upp alla funderingar. Det blir många frågor, som exempelvis 

”vad är ett stycke?”. Till sist väcker en elev frågan ”men hur gör jag det här när jag skriver en 

text då?” Jag ber någon säga ett ämne, och en elev utbrister ”kor”. Jag skriver en övergripande 

mening där ordet ko ingår. Sedan ber jag dem utveckla texten genom att berätta vad de vet om 

kor. ”Det finns olika raser”, ”de äter gräs”, ”de går att mjölka” och ”man kan göra hamburgare 

av dem” blir således kärnmeningens kompletterande meningar.  

För mig är det viktigt att eleverna här ser meningen med det här lärandemålet. Därför frågar jag 

om de ser någon nytta med att kunna det här som läsare ELLER skribent. Eleverna funderar ett 

tag, och säger sedan ”kanske för att kunna skriva bättre?” ”Jaaa, hur menar du nu?” undrar jag 

då. ”Jo för att skriva tydligare texter”. Jag låter andra elever komma till tals och när vi 

tillsammans konkretiserat svaret, går jag tillbaka till frågan om vilken nytta de kan ha av att 

kunna det här som läsare. Det är lite svårare men jag fortsätter att ställa frågor. ”Om du har en 

bok om olika djur, men vill bara veta mer om just kor, och du har lovat din fröken att skriva en 

text om det som ska vara inlämnad redan ikväll, hur kan du då nyttja dina kunskaper om var 

kärnmeningar finns i en text?” Då skiner en elev upp och säger att ”jag kan läsa igenom en text 

fortare, för nu vet jag hur jag fortare ska hitta korna” Jag förklarar att eleven har rätt, att 

kärnmeningar och komplementmeningar ger en struktur i texter som underlättar för oss som 

läsare, både när vi skumläser, men också när vi läser texten mer ingående. 

Jag delar sedan ut papper och pennor till alla. Nu ber jag alla rita en bild på kärnmening och 

komplementmeningar. Någon elev säger ”jag får ingen bild i huvet”. ”Då får du låna min”, 

svarar jag och ritar en bild på tavlan. Jag repeterar vad kärnmening och komplementmeningar 

är och skriver stödord intill bilden. Eleverna fortsätter att ställa frågor hela tiden. När alla är 

klara förklarar jag att det som de ritat och skrivit här är deras ”fusklapp”. De får veta att det ska 
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bli ett förhör nästa lektion på det vi gått igenom, och att jag vill att alla ska ta fram och titta 

igenom sina fusklappar flera gånger under dagen, så att de kan klara testet.  

Nästa lektion inleds med ett test beträffande det här lärandemålet. De får också svara på frågor 

om föregående lektion och så repeterar vi vad vi går igenom samt varför det är bra att kunna i 

egenskap av läsare och skribent. Jag upplever att repetitionen gör att eleverna hjälper varandra 

att minnas och att det hjälper vissa elever att sätta ord på det de lärt sig. Däremot har de inte 

använt fusklappen, och därmed inte repeterat på egen hand. 

 

5.5.3 Lärandemål ”Citat och källhänvisningar” 

Grupp 1 visar sig ha tackat ja till att gå på en föreställning. Det gör att endast 4 elever som 

hellre är på lektionen än att se föreställningen är på plats när lektionen börjar. Jag går igenom 

citat och källhänvisningar på tavlan och eleverna ställer frågor och diskuterade också 

sinsemellan. Dessa 4 elever är ovanligt intresserade och glada, vilket jag tror beror på att de nu 

vågar ta mer talutrymme som en direkt följd av att resten av klassen är på annat håll.  Övriga 

elever droppar in allt eftersom när föreställningen är slut, vilket innebär att jag tar om innehållet 

flera gånger så att varje elev får ta del av lektionens innehåll. De elever som mot slutet fått höra 

min genomgång flera gånger verkar bli tydligt stärkta av det, eftersom de annars så tysta 

eleverna nu tydligt visar övriga klasskamrater att de redan kan dagens lärandemål.  

Just för att den här lektionen inte blir som jag förväntar mig, bidrar det till att jag lär mig att det 

ligger något viktigt i att låta eleverna diskutera som jag troligen inte reflekterat över tidigare, 

som inte handlar om att eleverna lär sig bättre av att diskutera. Men, de elever som det ibland 

kan vara svårt att ge lika mycket utrymme som de elever som är mer framåt för att de helt enkelt 

inte tar sig lika mycket plats, verkar behöva dessa samtal mer än andra. Dessutom är det när de 

vet att de nu kan något bättre än andra som de vågar prata högt inför resten av gruppen. Än en 

gång visar sig trygghetsbehovet, och än en gång inser jag vikten av att låta eleverna dela med 

sig av vad de kan. Orsaken bakom det ligger dock inte i att jag vill kunna mäta deras kunskaper, 

utan för att stärka dem och därmed deras förutsättningar i kommande situationer. 

Grupp 2 får höra en citatsaga (Bilaga 12). Medan jag läser upp sagan med stor inlevelse och 

yviga gester, ritar jag upp enkla bilder på tavlan. Eleverna skrattar åt mig, lyssnar intresserat 

och påpekar hur fult jag ritar, men vänligt menat. Sagan har enligt mig fått dem att slappna av 

och lyssna på ett annat sätt än om jag bara skulle ha föreläst om citat, nämligen mer 

känslomässigt än analytiskt. Bilderna på tavlan utgör en rebus som de ska lösa och eleverna 

försöker trevande. Jag drar sagan en gång till, men ritar nu citattecken och parentestecken 

istället för bilder. Eleverna inser vad jag har gjort och vill höra sagan igen och jag hoppar runt 

som en kanin i klassrummet en tredje gång och pekar på tavlan när jag kommer till olika delar 

av sagans innehåll.  
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Vidare frågar jag om någon elev skulle kunna hitta på ett citat med hjälp av citatsagan, och en 

elev kommer snabbt fram och vill skriva på tavlan. Inom ramen för min ordinarie undervisning 

skulle eleverna sällan för att inte säga aldrig komma fram om inte jag bad dem eftersom tavlan 

är lärarens domän. Det engagemang som citatsagan lockar fram tycks även få eleverna att se 

det mer som en rolig lek än som att jag vill pröva deras förståelse av citat. Övriga elever hjälper 

gärna också till genom att komma med förslag till den skrivande eleven. När jag frågar varför 

det är viktigt att känna till citat som läsare/skribent, säger någon ”för att man inte får fuska!” 

Några ledande frågor hjälper sedan eleverna att hitta mer precisa svar och därmed meningen 

med att förstå vikten av citat.  

Nästa lärandemål är källhänvisningar. Eleverna får gissa sig fram till att böcker, dagstidningar 

och tidskrifter är olika sorters källor. Vilka delar de olika källhänvisningarna bör innehålla får 

de också lista ut, och jag är noga med att dra nytta av alla förslag för att hålla upp deras intresse. 

Det gör att eleverna fortsätter att komma med uppriktiga gissningsförslag. Nu får de rita. När 

vi ritat till exempel en bok eller en dator, och definierat vilka uppgifter som ska vara med på en 

”fusklapp”, frågar jag var de oftast hämtar sina källor. ”Google” svarar flera elever. Då får de 

försöka gissa vilka uppgifter som måste vara med för att en internetkälla ska vara spårbar för 

läsaren. 

Det krävs en hel del bollande och funderingar bland eleverna för att avgöra hur det möjligen 

går till att göra en källhänvisning till internet, eftersom internet har så många olika sorters 

källor. Så frågar jag dem plötsligt vilket väder det är, och de säger ”molnigt”. ”Om ni bor i 

Stockholm och vill veta vilket väder det är här, hur hittar ni det?”, undrar jag. ”På SMHI.se” 

svarar de. ”Vad säger SMHI om vädret nu då – har de rätt? Eleverna googlar och får något 

varierande uppgifter eftersom någon undersöker ”Klart.se”, någon tittar på femdygnsprognosen 

och någon på webbsidans timme för timme- prognos.  

Vi jämför sedan allas fynd. Jag frågar hur de skulle referera till källan och de svarar ”kopiera 

in länken”. ”Står det samma sak om en vecka om ni går in på samma sida?” vill jag veta. ”Nej” 

svarar alla bestämt. ”Hur gör ni då för att läsaren ska veta när det vädret ni beskrev var på 

hemsidan?” undrar jag. Nu blir det svårt för eleverna och jag får lotsa dem till svaret att de 

måste ange NÄR de hämtat sina uppgifter. Vi diskuterar fram och tillbaka. De fyller i varandras 

kunskapsluckor och ritar även en bild för en internetkälla samt skriver vilka uppgifter som bör 

vara med för en sådan källhänvisning. För mig blir det väldigt tydligt att eleverna lär sig genom 

att göra, och drivet att vilja göra väcks genom frågor och diskussion. Elevernas intresse och 

glädje sprids mellan eleverna. Den influerar även mig, vilket gör det oerhört lätt att visa hur 

viktigt och roligt det är med lektioner som erbjuder lärande inom citat och källhänvisningar.  

 

5.5.4 Lärandemål ”Referatmarkörer och citat” 

Grupp 1 får sitta i ett U den här lektionen på samma sätt som grupp 2 gjort. Det görs i ett försök 

att kunna avgöra om det är placeringen eller själva aktiviteten som är avgörande för hur pass 
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aktiva eleverna är under en lektion, eftersom grupp 2 var väldigt engagerade och aktiva när de 

tidigare arbetade med de placerades i ett U. Min bedömning är att placeringen absolut är ett sätt 

som bidrar till att eleverna vill aktivera sig genom att diskutera med varandra, men att den 

didaktiska designen är ännu viktigare i arbetet med ett lärandemål, eftersom det som görs i det 

här klassrummet inte alls leder till lika vetgiriga elever. Flertalet elever verkar trivas under 

lektionen och det som genomförs, men de är förhållandevis stillsamma. Min bedömning är att 

eleverna får ungefär den typen av lektion som de förväntar sig, varken mer eller mindre, och 

därför agerar på ett sätt som lärare möjligen kan stöta på lite för ofta, nämligen att de gör det de 

blir ålagda att göra, men kanske inte med liv och lust. När eleverna får ta del av min genomgång 

ser det också ut som att de lyssnar, men medan jag talar undrar jag över hur mycket de faktiskt 

tar in. Kanske tänker de på något helt annat?  

Elevernas intresse tycks däremot tillta när de får skriva egna meningar med referatmarkörer 

från en lista jag delar ut. Jag ber dem i första hand välja de referatmarkörer de tycker är nya för 

dem, men de flesta väljer att börja med dem högst upp. Det gör att jag inser att turordningen på 

orden styr vilka ord elever kommer att lära sig, något som i sin tur kräver noga övervägningar 

när jag ska konstruera en uppgift. När de som vill sedan får läsa upp sina meningar tilltar 

elevernas engagemang och nyfikenhet. Någon elev skriver en mening om en annan elev. Den 

meningen, som innehåller ett slags hemligt internskämt mellan de två eleverna, väcker allas 

intresse. Här drar jag slutsatsen att det inte är själva meningen eller övningen i sig som väcker 

elevernas intresse. Det som gör eleverna intresserade och väcker lusten att diskutera en mening, 

är just att innehållet i meningen är lite hemligt och smått genant för såväl den elev som skrivit 

meningen, som för den elev meningen handlade om. Det här blir ett kvitto på hur viktigt det är 

att hitta goda exempel för att få med sig eleverna, med andra ord exempel som får elever att 

reagera med skratt, förvåning, chock och så vidare. När jag går igenom citat är elevernas 

sinnesstämning och arbetslust fortsatt på samma sätt som under arbetet med referatmarkörer, 

men utan det inslag av spänning som den hemliga meningen bidragit med. 

Eleverna i grupp 2 ser väldigt förvånade ut när jag frågar om de gjorde klappramsor som barn 

och att det nu är det som de ska få göra. Några börjar genast att klappa händerna med någon 

annan elev. Andra får först en genomgång i hur de ska göra med sina händer och blir nästan lite 

generade, men ingen vill avstå. Den lista de får välja referatmarkörer från är samma lista som 

grupp 1 använde. Här får de inga instruktioner om vilka ord de ska prioritera, och alla väljer 

listans översta ord. Eleverna har roligt och skrattar. Någon säger att det känns som att vara liten 

igen. Alla är engagerade och rabblar referatmarkörer medan de klappar och skrattar.  

Nästa lektion frågar någon elev redan när hen kommer in i klassrummet om de inte kan få göra 

klappramsan igen vilket jag säger att det ska de få, men först vill jag veta om eleverna kommer 

ihåg vilka ord de använde förra lektionen. Många har svårt att minnas, och därför iakttar jag 

noga eleverna för att se hur väl de minns orden när de börjar med klappramsan. Flera elever 

kommer först ihåg ett, men sedan åtminstone tre ord när de försöker minnas, samtidigt som de 

använder sina händer. Det som gör intryck på mig är just det, att den lilla stund de fått klappa 

och rabbla några referatmarkörer lektionen före, verkligen verkar understödja deras minne. Här 
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bidrar således inte bara kroppsminnet, utan säkerligen också det faktum att de utövar en 

klappramsa tillsammans, att de kommer ihåg olika delar som tillsammans bidrar till att de nu 

lyckas plocka fram olika referatmarkörer ur minnet. 

När grupp 2 sedan får frågan om de kan använda referatmarkörer och källhänvisning i en och 

samma mening får jag frågan ”menar du sagan om kaninen?”. Med andra ord kommer de här 

eleverna bättre ihåg sagan än det arbete som följde efteråt, då de faktiskt hjälptes åt att omsätta 

citatsagans delar i en mening. Slutsatsen blir att dessa elever både har roligare och minns bättre 

av att få lyssna på en kort saga och leka en klappramsa.  

 

5.5.5 Lärandemål ”Sammanfattning, referat och synonymord för ’upphovsperson’” 

Grupp 1 får först en föreläsning om definitionen av sammanfattning och referat, följt av att de 

får läsa en text. Jag delar sedan ut en sammanfattning av texten som de får jämföra med den 

sammanfattning de själva skrivit långt tidigare under kursens gång. I nästa steg får de ett referat 

av samma text och jag belyser skillnaderna mellan sammanfattning och referat, samt hur jag 

anser att den kan göras ännu bättre. Eleverna är mestadels tysta. Enda gången de talar är när jag 

ställer frågor om hur de skrivit, vilket är det jag förväntar mig, eftersom jag talar och de då 

måste lyssna för att hänga med i det jag går igenom. Fördelen som jag ser här är att eleverna får 

ett tydligt exempel på vad en sammanfattning och vad ett referat är. Skillnaderna blir därmed 

också mer explicita. Nackdelen är att jag har svårare att bedöma hur koncentrerade de är på 

lärandemålet eftersom de är så tysta.   

Eleverna få även veta olika synonymord för en texts ”upphovsperson”. Lite svårt blir det när de 

försöker förstå att de får skriva efternamn men inte förnamn. Där stannar jag därför upp och 

förklarar att olika texter är förknippade med olika traditioner som utvecklat olika stilar. När jag 

jämför deras samtal på mobilen och vetenskapliga texter verkar alla förstå att det är viktigt att 

det blir rätt i texten samt varför. Här blir det tydligt att eleverna söker efter meningen med ett 

lärande, och att de kan gå vidare när de har förstått varför de bör kunna något. 

Nästa del av lärandemålet består av att eleverna får hitta en valfri kortare text på internet och 

sedan skriva ett referat på den texten. De arbetar på egen hand och jag går runt och svarar på 

frågor. Mot slutet av lektionen ber jag alla elever att läsa upp den första meningen på referatet. 

Alla elever har med en referatmarkör och någon form av källhänvisning, även om inte alla delar 

som bör vara med har kommit med för alla elever. Jag kommenterar deras mening och påtalar 

vad de behöver komplettera. Här är det möjligt att vissa elever inte skulle uppskatta att läsa upp 

en mening och i någon mån bli bedömd inför andra, men alla elever ser förväntansfullt på mig. 

De tycks snarare uppskatta att få dela med sig av det de skrivit och att få höra vad jag tycker 

samt få viktiga råd, än att exempelvis undvika ögonkontakt genom att se ned i golvet eller på 

annat sätt visa att de inte vill dela med sig. Det kan bero på att jag precis vandrat runt bland 

eleverna och hjälpt dem som haft frågor, så att eleverna ändå känner att de fått tillräckligt 
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mycket hjälp med sina funderingar att de också vågar dela med sig av det de precis skrivit ned. 

En tredje möjlighet är att de är i en mindre grupp där tryggheten upplevs vara större.  

Grupp 2 är väldigt ofokuserade den här fredagseftermiddagen. De gissar sig visserligen fram 

till skillnaden mellan sammanfattning och referat, men jag känner att det är svårt att få dem 

med mig. Jag övergår till en del inom främst referat, nämligen synonymord för textens 

upphovsperson. På tavlan ritar jag en cirkel med en streckgubbe/textproducent i cirkeln. 

Eleverna får sedan försöka hitta på förslag på synonymord för denna ”upphovsperson”. De 

elever som orkar fokusera kommer på flera ord på egen hand och jag fyller i med ytterligare 

något alternativ.  

Jag får verkligen anstränga mig för att inte förstöra motivationen för de som fokuserar på 

lärandemålet, men också försöka få kontroll på några elever som inte alls verkar vara delaktig 

i det som sker under lektionen. Jag får nog erkänna att jag inte riktigt lyckas få eleverna att vara 

så fokuserade på dagens lärandemål som jag önskar. Detta påverkar mig negativt, eftersom jag 

känner att jag får arbeta för att hålla min egen glädje uppe. Det är svårt att avgöra om det beror 

på den sena timmen, om eleverna haft jobbiga lektioner innan, eller om de bara har tråkigt. 

Eleverna får sedan välja en källa var bland olika texter. Nu märker jag att de blir mer engagerade 

vilket jag tror har att göra med att deras eget intresse tilltar. Texterna består av olika böcker, 

tidskrifter och dagstidningar. Några elever börjar genast läsa och diskutera något ur ett nummer 

av Illustrerad Vetenskap, någon annan vill absolut ha Askungen, och en tredje vill veta om 

studenterna verkligen läser Vetenskapliga tankeverktyg på universitetet. Jag skrattar med dem, 

eftersom de så uppenbart blir intresserade av de olika texterna, men ber om deras 

uppmärksamhet. Sedan förklarar jag att de ska få försöka avgöra vilken typ av källa de håller i 

sina händer. Jag ser hur någon elev försöker byta källa men hejdas av mina lugnande ord. Svårt 

blir det exempelvis när Askungen utgivningsår saknas, och ännu svårare när de ska lära sig 

skillnaden mellan en dagstidning och en tidskrift. Men, när de får jämföra de olika tidningarnas 

framsida inser alla att det inte är så svårt. När jag ser hur särskilt den elev som nyss försökte 

lägga bort tidskriften nu visar en klasskamrat vad skillnaden på datum och nummer är, och hur 

kamraten lyssnar uppmärksamt på sin förklarande klasskamrat, kan jag inte låta bli att själv 

känna mig nöjd över den här aktiviteten.             

När jag ser tillbaka på studien så får den övergripande planeringen gärna sträcka sig över 

ytterligare någon lektion. Det gäller framför allt för grupp 2, men även i grupp 1 eftersom några 

elever på grund av frånvaro missar olika delar. Det som grupp 2 får göra, till exempel repetera 

i början av varje lektion, rita, lyssna på en citatsaga eller klappa i händerna gör att det tar något 

längre tid att gå igenom lärandemålen med den gruppen. Uppskattningsvis skulle de vara 

betjänta av 1 eller 2 lektioner till i jämförelse med grupp 1, för att tydligare knyta samman det 

vi gör på lektionerna. Med grupp 2 hinner jag inte gå in i skillnaderna mellan sammanfattning 

lika ordentligt som med grupp 1. Däremot råder det ingen som helst tvekan om att grupp 2 hade 

ett betydligt mera lustfyllt lärande just tack vare dessa övningar där de fick använda kroppen.  
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När nu alla lärandemål belysts är det också viktigt att tillägga att jag inte kunnat observera den 

lektion då vardera grupp arbetade på egen hand, eftersom jag då undervisade i den andra 

gruppen. Från början var tanken att grupp 2 skulle repetera med hjälp av sina fusklappar, men 

efter ett par lektioner stod det klart att eleverna har svårt att komma ihåg att göra något utanför 

lektionerna. För att ändå få in mer repetition får grupp 2 arbeta med instuderingsfrågor den 

lektion de får arbeta på egen hand, och någon elevkommentar som dyker upp mot slutet visar 

att eleverna i grupp 2 uppskattar instuderingsfrågorna. Eleverna kan då träna inför eftertestet, 

och repetitionen bidrar till att eleverna lättare kommer ihåg de olika lärandemålen.  

 

6. Diskussion 

Här diskuteras först metoden, följt av en diskussion om resultatet. 

 

6.1 Metoddiskussion 

Tillförlitligheten i ett resultat går alltid att diskutera. För det första måste reliabiliteten, eller hur 

hög kvalitén är på själva mätinstrumentet övervägas (Stukát, 2011, s. 133). I den här 

undersökningen är det en observerande lärare som fungerar som mätinstrument. Förmågan att 

läsa av det som sker i klassrummet är med andra ord direkt avgörande för hur tillförlitlig 

insamling och tolkning av datan är. Det finns alltid en risk att läraren misstolkar något eller inte 

uppmärksammar viktiga delar under observationstillfällena eftersom läraren undervisar och 

observerar samtidigt. Dessutom kan en rad andra faktorer inverka på hur tillförlitlig datan är 

beroende på vilket tillstånd eleverna befinner sig i, både på ett individuellt plan, men också i 

den dynamiska situation som uppstår vid olika tillfällen.  

En andra viktig reflektion före, under och efter studien handlar om validitet (Stukat, 2011, s. 

133), det vill säga om det verkligen är det som ska undersökas som undersöks i denna studie. 

Här kan exempelvis eleverna i vardera grupp påverka resultatet om en majoritet av de elever 

som har lättare att ta in, minnas, förstå och omsätta det som krävs för att nå de högre betygen i 

betygsskalan hamnar i en grupp istället för mer jämnt fördelat i de båda elevgrupperna. Det kan 

innebära att resultatet beror på elevgruppens fördelning snarare än på de olika metoder som 

används i undervisningen. En annan viktig faktor som kan påverka validiteten är elevernas 

förkunskaper. Det arbete som görs under hösten visar att en klar majoritet saknar eller är 

inkonsekvent i sin förmåga att använda sig av citat- och referatteknik. Om en betydande del av 

de elever som till viss grad redan behärskar dessa delar placeras i den ena gruppen, kan även 

det ge missvisande resultat eftersom ena gruppen då redan har en betydligt bättre utgångspunkt. 

Här utgör förtestet en viktig del eftersom det visar vilka som kan mer och vilka som kan mindre 

(Bilaga 1, 2 och 4). Eftersom förtestet följs av ett eftertest ger det möjligheten att se om den ena 

eller andra gruppen gör störst framsteg (Bilaga 6 och 8).  
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Eventuell frånvaro (Bilaga 10) eller dagsformen på eleverna kan också inverka. Ett sämre 

resultat på eftertestet bör därför åtminstone delvis kunna förklaras med att en elev haft frånvaro. 

Elevernas loggbok skulle kunna ge signaler om något moment var svårare att förstå och ge 

viktiga ledtrådar under analysen av det empiriska materialet. Slutligen skulle även den 

medagerande observatören kunna påverka undersökningen om läraren medvetet verkar för att 

den ena gruppen ska lyckas bättre än den andra. Det skulle kunna ske genom att läraren 

exempelvis beter sig på olika sätt, något som i sin tur kanske motiverar eleverna i den ena 

gruppen mer än i den andra. Samtidigt innebär en studie med läraren och ingen annan 

möjligheter. En forskare utifrån kan aldrig känna en elevgrupp på samma sätt, och riskerar 

därtill med sin blotta närvaro att försämra lärandet i en otrygg elevgrupp eftersom elever då kan 

tappa lite fokus på lärandemålet.    

Enligt Stukat (2011, s. 133) är det även viktigt att förutom reliabilitet och validitet att också 

utreda undersökningens generaliserbarhet, vilket handlar om för vem eller vilka som det 

slutgiltiga resultatet egentligen gäller för (Stukát, 2011, s. 133). I den här undersökningen 

används endast två mindre grupper. Även om gruppen i sig får sägas utgöra ett representativt 

underlag i den bemärkelse att det är en typisk klass snarare än att ett antal elever som valts 

utifrån vissa grunder, kan knappast denna enda jämförelse av två metoder i två mindre grupper 

sägas vara överförbart till att gälla alla elevgrupper i alla program i hela landet. Därtill har 

läraren en inverkan. En lärare som intar en negativ attityd till någon av dessa metoder torde 

rimligen ha en negativ inverkan på det löpande arbetet i jämförelse med en lärare som tar sig 

an en metodik på ett sätt som bottnar i att läraren själv känner en arbetsglädje som ”smittar” av 

sig på elever och det som sker i klassrummet. 

Innan det beslutades om en slutgiltig metod har många vägskäl korsats. I ett tidigt skede fanns 

en önskan om att först intervjua tre lärare för att se hur de arbetar. Syftet med det är att se vilka 

verktyg de använder, på vilka grunder verktygen används samt om de har insikt i neurodidaktik. 

Tyvärr var det svårt att få tag på lärare i tillräckligt god tid, vilket gjorde att dessa intervjuer 

valdes bort.  

Inför val av metod övervägs flera kvalitativa alternativ där exempelvis Fejes och Thornbergs 

bok (2015) ger värdefulla insikter för att välja bort några metoder som inte överensstämmer 

med det som ska göras. Fenomenologi är ett alternativ som väljs bort på grund av synen på ”den 

första ordningens perspektiv”, nämligen att det bara finns en sanning. Hermeneutik är ett annat 

alternativ som väljs bort då den metoden handlar om tolkning, eftersom en forskare alltid i 

någon mån måste tolka det som sker. 

Det svåraste är möjligen att försöka hitta fram till pedagogisk instruktionsdesign. Här övervägs 

först aktionsforskning (Lorentz, 2004). Den lämnas dock därhän när det visar sig att den 

involverar en forskare som kommer utifrån vid någon form av studie inom skolan. Ett bättre 

alternativ tycks sedan aktionslärande vara (Tiller, 1999) eftersom det då inte krävs en forskares 

engagemang. Tyvärr visar det sig att aktionslärande är en form av kollegialt lärande mellan två 

lärare varvid även den metoden läggs åt sidan. Då hittas olika varianter inom lektionsdesign 
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som grundar sig på det som ska göras, nämligen en studie på egen hand i ett klassrum. Vid en 

jämförelse mellan educational design, learning design och instructional design 

(http://instructionaldesign.com) väljs den sistnämnde, det vill säga instruktionsdesign (Reeves, 

2011). Det valet bottnar i att den inte gör tydliga kopplingar till exempelvis digital teknik, men 

däremot fokuserar på att formulera ett mer effektivt lärande. 

Den här typen av undersökning är svår av flera anledningar. För det första är neurodidaktik ett 

relativt nytt område, men det är även svårt att som ovan lärare och forskare hela tiden strikt 

hålla fokus på de metoder som i förväg är bestämda under själva undervisningen, eftersom 

lektioner innebär möten med elevernas funderingar och sinnesstämningar. Det finns tillfällen 

då elever påverkar de här lektionerna på ett sätt som de alltid gör i skolan. Visserligen bidrar 

det till en verklighetsanknuten studie, till skillnad från experiment som är mer isolerade från 

vanlig skolverksamhet, men det komplicerar också själva genomförandet. Det gäller inte minst 

när elever av olika skäl är borta delar av eller flera lektioner. En annan aspekt som försvårar 

studien är att det ibland är svårt att alltid beräkna hur lång tid något tar. Eftersom elevernas 

lärande sätts främst, har snabba beslut fått tas om hur de ska utvärdera det som gjorts på 

lektionen. Ibland görs det genom att de får svara på en fråga vid lektionens slut, men om tiden 

är knapp får de inte möjlighet att göra det förrän vid nästa lektionstillfälle.  

En tudelad känsla uppstår ibland när jag inser att vissa moment är mer givande för någon av 

grupperna eller för någon enskild elev. Därför är det bitvis ansträngande att fokusera på att det 

är en studie som i slutänden måste genomföras på ett korrekt sätt för att nå pålitliga resultat. 

Det som då också är svårt vid något tillfälle är balansgången mellan elevernas framgångar i 

relation till studien. Dock prioriteras alltid elevernas lärande framför studien. Vidare anses det 

att den klass som deltar ändå, tack vare alla elevers olikheter, bidrar till fler nyanser än om alla 

elever och deras prestationer skulle vara mer likartade. Eftersom den funderingen fanns redan 

från början, är det skönt att komma till denna slutsats mot slutet av studien. 

Resultaten i den här studien grundar sig på en enda lärare och ett fåtal specifika elever. Därför 

kan inte resultaten anses ha hög generaliserbarhet, däremot är det troligt att studien mäter det 

den är utsatt att mäta, och att resultaten därför beaktas som trovärdiga.  

 

6.2 Resultatdiskussion 

I det här avsnittet kommer studiens resultat att diskuteras och kopplas till den forskning som 

presenterades i del tre i det här arbetet. Avsnittet innehåller även något om vilka pedagogiska 

konsekvenser resultatet får, samt några ord om framtida forskning.  

Syftet med den här studien är att med stöd i olika teorier, försöka hitta metoder som gör att 

läraren kan hjälpa elever till ett mer effektivt lärande i ett utvalt kunskapsområde inom ramen 

för Svenska 1 på gymnasiet. Det undersöks genom att genomföra en studie där den ena 

elevgruppen får ta del av en undervisningsmodell baserad på läromedel, och den andra 
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elevgruppen erbjuds en neurodidaktiskt baserad undervisning. Resultatet består av tre delar, 

varav en är kvantitativ och två är kvalitativa, och närmast följer en sammanfattning av det 

kvantitativa resultatet.  

Det kvantitativa resultatet som består av ett förtest, ett eftertest samt ett urval ur det nationella 

provet, visar att grupp 2 med den neurodidaktiska undervisningen har ett bättre slutresultat än 

grupp 1 i eftertestet, trots att grupp 2 har sämre förkunskaper i förtestet. Eleverna får också 

kryssa i hur de upplever för- och eftertest med hjälp av en likertskala samt skriva en motivering 

till varför de upplever testet på det sättet. När placeringen av krysset jämförs i för- och eftertest 

visar det sig att grupp 1 är försiktigt positiva i förtestet, medan grupp 2 istället är mer tydligt 

negativt inställda. Motiveringarna ligger huvudsakligen i linje med hur eleverna har kryssat. 

Eftertestet ger en annan bild än förtestet. I grupp 1 behåller nu en tredjedel elever samma 

inställning till testet, en tredjedel är mer positiv, medan en tredjedel istället blir mer negativ i 

eftertestet. Grupp 2:s eftertest uppvisar också skillnader i eftertestet. Här behåller endast en elev 

samma placering av sitt kryss, medan resterande elever blir mer positiva. 

Varje enskild elevs prestationer undersöks också. Det visar att de mer högpresterande eleverna 

visar samma höga resultat i bägge grupperna, något som också stöds av såväl nationell som 

internationell forskning (Skolverket, 2013. s. 64–65; Wiliam, 2013, s. 147). De mer 

svagpresterande eleverna i grupp 2 har istället lyckats bättre i eftertestet, och när resultatet 

jämförs med frånvaron blir det ännu tydligare att den neurodidaktiska undervisningsmodellen 

erbjuder ett bättre lärande. I det nationella provet en vecka senare visar det sig dessutom att alla 

elever utom en i grupp 1 och två i grupp 2, uppnår kunskapskravet för citat- och referatteknik. 

Det innebär att totalt alla utom tre elever inte bara förstår hur de ska göra i praktiken, utan även 

har fört över kunskaperna från arbetsminnet till långtidsminnet (Baddeley, 1983, s. 12), oavsett 

undervisningsmodell. 

Ovanstående resultatsammanställning visar tydligt att den neurodidaktiska 

undervisningsmodellen erbjuder ett mer effektivt lärande än den läromedelsbaserade. Framför 

allt visar resultaten hur en neurodidaktisk undervisning är gynnsamt för de som behöver det 

mest, nämligen de mer lågpresterande eleverna. De blir nämligen både mer positivt inställda 

till testet, och uppvisar dessutom bättre resultat. Ett sätt att bättre kunna förstå vad det är i den 

neurodidaktiska undervisningsmodellen som bidrar till ett effektivare resultat erbjuds i den 

kvalitativa delen som nu följer. Den består av elevkommentarer och lärarens observationer, med 

början bland eleverna.  

Elevernas kommentarer visar att det finns en spännvidd i hur de upplever lektionerna i bägge 

grupperna. Det som bägge grupperna har gemensamt är att det är de aktiverande arbetssätten 

som ger djupast avtryck och som får flest positiva kommentarer, samt att ett passivt deltagande 

ogillas mest. Gruppernas kommentarer skiljer sig åt genom att grupp 1 överlag är mer fåordiga, 

medan grupp 2:s kommentarer är mer fylliga och handlar om de övningar som skapas i syfte att 

omsätta de neurodidaktiska teorierna. Kommentarer bland eleverna i grupp 2 visar att 

neurodidaktik är något som eleverna uppskattar, eftersom det bidrar till att variera lektioner, 

bygga upp intresse och spänning (Maltén, 2002, s.45), använda dubbel kodning (Baddeley, 
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2000, s. 418–422) samt använda haptiska delar (Paivo, 1991, s. 3; Atkinson och Shiffrin, 1971, 

s. 3b). Samtidigt visar de kvantitativa resultaten att det bidrar till bättre resultat. Den 

läromedelsbaserade undervisningen bidrar inte till att variera undervisningen i lika hög 

utsträckning som den neurodidaktiskt baserade undervisningen gör, vilket leder till att eleverna 

inte ges samma möjlighet att bygga upp en lika hög grad av intresse. Undervisningen bidrar 

inte heller till att skapa spänning bland eleverna. Inte heller genomsyras den av dubbel kodning, 

det vill säga att den varken understödjer den fonologiska loopen eller det visuospatiala 

skissblocket (Baddeley, 2000, s. 419). Det gör troligen att det blir svårare för eleverna att 

komma ihåg lärandemålet. 

Den sista delen av den här studien består av lärarens planering, genomförande och 

observationer. En av de första iakttagelserna som görs är hur starkt eleverna reagerar när de inte 

förstår vad förtestet innebar och i vilket syfte det görs. Enligt Maltén (2002, s. 45) är trygghet 

en förutsättning för koncentration. När läraren förklarar vad ett förtest är och varför det görs så 

lugnar eleverna ned sig, vilket visar hur viktigt det är med trygghet gällande det som äger rum 

i klassrummet. Maltén (a.a.) redogör vidare för hur viktigt det är att eleverna har ett 

känsloengagemang, så att de känner att lärandet är lustfyllt eller spännande. Roliga exempel, 

dåligt ritade bilder på tavlan eller sagor som framförs så att elevernas skratt lockades fram är 

exempel på när eleverna får ett känslomässigt engagemang, vilket tycks bidra till ett mera 

lustfyllt lärande. 

Den Vygotskianska teorin om sociokulturellt lärande infinner sig inte heller i lika stor 

utsträckning i grupp 1:s läromedelsbaserade undervisning. Genom att läraren går igenom ett 

område som exempelvis kärnmening och komplementmeningar, istället för att ställa frågor eller 

be eleverna lösa ett gemensamt problem, skapas inga naturliga diskussioner. Det i sin tur bidrar 

till att möjligheter att lära sig bortom sin proximala utvecklingszon med andra personer inte 

infinner sig. I den neurodidaktiska undervisningen är situationen den motsatta. Här lockas 

eleverna i grupp 2 till att gissa, lyssna på varandra och bygga på varandras kunskaper. Det gör 

att eleverna till och med fångar upp fler nyanser än de som läraren erbjöd, samtidigt som de har 

roligare medan de lär sig ett lärandemål. 

Såväl Vygotskij som pedagogisk instruktionsdesign belyser vikten av att anpassa innehåll och 

språk efter elevernas förmåga. Slutsatsen av elevernas diskussioner är att den proximala 

utvecklingszonen blir lättare att tänja på när flera perspektiv och funderingar bryts mot 

varandra. När det är något en elev inte förstår, är det lättare för den eleven att ställa frågor i den 

neurodidaktiska undervisningen, eftersom diskussionen redan är i full gång. I den betydligt 

tystare gruppen som erbjuds den läromedelsbaserade undervisningen blir det betydligt svårare, 

eftersom den lektionen får en mer monologisk karaktär. Det gäller även språket, eftersom 

eleverna får ta del av flera olika förklaringar vilket bidrar till en tydligare bild av ett lärandemål. 

Det verkar spela mindre roll om läraren inte vet exakt vad eleven kan och inte kan, eftersom 

den gemensamma diskussionen visar när elevens kunskaper inte är tillräckliga. Vad som 

däremot blir viktigt är att läraren försäkrar sig om att de tysta eleverna också får vara med i 

diskussionerna, så att läraren kan förvissa sig om att även de tysta eleverna har förstått. 
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Det har varit svårt att avgöra om det är bättre att använda sig av ett sociokulturellt lärande eller 

ett neurodidaktiskt lärande eftersom dessa två mestadels är svåra att sära på. Men eftersom det 

är svårt, verkar det inte vara relevant att lägga alltför stor vikt vid det. Vad som däremot är 

viktigt att beakta här är hur viktig lärarens planering är, för att kunna erbjuda ett elevanpassat 

lärande. Förutom att det visar sig vara värdefullt att skapa lektioner baserade på neurodidaktik, 

har även pedagogisk instruktionsdesign (Reeves, 2011) visat sig vara viktigt. Lärarens 

planering utifrån denna teori gör att läraren ställer sig frågan vad eleverna ska kunna när de 

lämnar klassrummet (a.a., s. 44). Det bidrar till mer tydligt avgränsade lärandemål, som i sin 

tur kan brytas ned till att bli mer genomtänkta för eleverna. Bland annat innebär det att läraren 

talar om att eleverna kommer att göra samma test två veckor senare. Det innebär också att 

läraren skriver upp exakt vilket lärandemål som eleverna ska arbeta med under lektionen på 

tavlan, såsom exempelvis källhänvisningar, citat eller referatmarkörer.  

Reeves (2011, s. 88) understryker hur viktigt det är att eleverna vet varför något ska göras. Det 

medverkar till att läraren är noga med att fråga eller förklara för eleverna varför de olika 

lärandemålen är viktiga för dem att kunna. Därmed är delen om ett tydligt och konkret språk 

inom pedagogisk instruktionsdesign en viktig del för att eleverna ska förstå vad de förväntas 

klara av, och således viktigt att läraren tar under beaktande i planeringsfasen.  

När det gäller vilket språk läraren låter eleverna möta, finns även andra aspekter. Till exempel 

används ”citattecken” istället för ”citationstecken” eftersom Macnamara, More och Conway 

(2011) i sitt resonemang om likhetseffekten, belyser att det är lättare att lära sig korta än långa 

ord. Trots att de även redogör för att det är svårare att lära sig ord som är lika, görs den 

bedömningen att innebörden av ”sammanfattning” och ”referat” ligger väldigt nära varandra, 

men att de är alltför viktiga för att undvikas. Därmed går läraren emot teorin om likhetseffekten, 

men lutar sig istället mot möjligheten att använda variationsteori (Lo, 2014, s. 9). Eleverna får 

alltså veta skillnaderna mellan orden för att inte bara veta vad de är, utan framför allt vad de 

inte är. Svårigheter när det gällde att förstå olika begrepp dyker upp bland eleverna, men tack 

vare att läraren läser på om dessa teorier, kan läraren bemöta elevernas tankar på ett tillräckligt 

konkret sätt för att eleverna tycks förstå orden. Det visar sig även att de elever som deltar under 

lektionen också kan svara på det här i eftertestet. 

Ett cykliskt arbete är också något som Reeves (a.a., s. 123) och Maltén (2002, s. 187) synliggör 

som något viktigt. Under de två veckor som studien pågår får därför eleverna i grupp 2 först 

veta vad de ska lära sig, sedan genomföra lektionen, avsluta lektionen genom att repetera det 

de lärt sig, sedan repetera igen i början av nästa lektion, samt svara på instuderingsfrågor. Grupp 

1 får istället frågan om de förstår det som gjordes föregående lektion. Det gör att lektionen 

snabbt kommer igång med nästa lärandemål, eftersom eleverna sällan ger uttryck för att det 

finns delar de inte förstått, vilket inte är samma sak som att de faktiskt förstår eller ens kommer 

ihåg förra lektionens lärandemål.  

En viktig punkt enligt Reeves (2011, s. 62) gäller lärarens ansvar att ge eleverna nog mycket 

tid att lära sig det som läraren väljer ut som lärandemål. Här blir slutsatsen att läraren bör ge 
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eleverna något mera tid. De många diskussionerna i grupp 1 och ett sista viktigt tillfälle att 

knyta samman alla lärandemål för bägge grupperna finns det tyvärr inte tid för. Skulle samma 

lärandemål göras igen skulle således mer tid behöva avsättas än vad som var möjligt att göra 

inom ramen för den här studien.  

Under arbetet med den här studien har det visat sig att det är önskvärt med framför allt större 

studier, i svenska skolor och bland äldre barn, eftersom hjärnforskning till stor del pågår inom 

specialpedagogik och med enskilda yngre individer. Det har också varit lättare att hitta 

kvalitativa studier än kvantitativa eller som här, kombinerade studier. Eftersom en lärare alltid 

går in i ett klassrum med egna erfarenheter och med unika särdrag, kan det alltid finnas en risk 

att läraren med sin personlighet kan ha påverkat den här studien, något som också talar för att 

fler och större studier av det här slaget behövs med en mer deduktiv ansats, det vill säga studier 

som prövar den här mer induktiva, eller mer slutsatssträvande ansatsen. 

Ytterligare en viktig anledning till att det är viktigt att utöka lärares neurodidaktiska förmåga är 

direkt kopplat till kursplanen. Enligt den ska nämligen ”undervisningen anpassas till varje elevs 

förutsättningar och behov ”(Skolverket, 2011, s. 6). För att en lärare överhuvudtaget ska ha 

möjlighet att lyckas med detta krävs det att läraren har kännedom om hur elevers olika behov 

kan mötas på ett fruktbart sätt.  

Metodvalet har lett till en mer nyanserad och trovärdig sammanställning, eftersom kvalitativa 

och kvantitativa resultat överensstämmer med varandra. Det fenomenografiska perspektivet 

innebär att resultaten aldrig behöver begränsas till en sanning. Istället har det möjliggjort att ett 

scenario faktiskt upplevs på olika sätt för olika elever. Det gör också att det var möjligt att 

observera med hjälp av tidigare erfarenheter och nyfunna kunskaper, utan att läraren känner 

några krav på att finna ”det rätta svaret”. Istället har de svar som har redovisats här, tillsammans 

lett till olika insikter och ett fylligare resultat. Tillvägagångssättet har dessutom bidragit till nya 

insikter om mig själv, men har därutöver också lett till ökad förståelse för hur jag kan komma 

längre i min strävan att hjälpa elever genom att agera på olika sätt i egenskap av lärare. 

Några teorier om lärande har använts för att kunna strukturera upp en så hållbar grund som 

möjligt att utgå ifrån. Eftersom det handlar om utvalda teorier inom ett stort, spretigt och snårigt 

område där vissa delar fortfarande inte är ordentligt utforskade ännu, görs här inga anspråk på 

att de bär på den yttersta sanningen, vilket gör att viss försiktighet också iakttagits inför valet 

att inkludera dem. Det de dock erbjuder är ett möjligt sätt att se på elevernas minne.  

 

6.1 Slutsatser 

Under arbete med den här uppsatsen har flera slutsatser framkommit som tillsammans ger olika 

bevis för att neurodidaktiska undervisningsmetoder bidrar till ett bättre lärande. Med bättre 

menar jag att eleverna lär sig mer, att de blir mer positivt inställda till ett slutgiltigt test, att de 

har roligare på lektionerna, att de är mer aktiva, engagerade, fokuserade och nyfikna. 
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Neurodidaktik hjälper framför allt de elever som är mer lågpresterande, utan att de mer 

högpresterande försämrar sina resultat. 

  

6.2 Didaktiska implikationer 

Resultaten av denna komparativa studie via lektionsdesign anser jag är tillräckligt talande för 

att de ska väcka intresse hos olika parter som kan vara intresserade av lärande. Bland lärare 

borde resultaten leda till att svenskämneslärare på gymnasiet själva skulle vilja prova på att 

bedriva en neurodidaktisk undervisning för att få fler elever som lär med mer liv och lust, och 

som dessutom har potential till djupare lärande och förbättrade prestationer, inte minst när det 

gäller de som har det svårt att koncentrera sig och minnas olika lärandemål. Naturligtvis gäller 

det även andra pedagoger som arbetar med andra ämnen och åldrar.  För rektor och huvudman 

torde resultaten väcka tillräckligt stort intresse för att försöka bidra med tid till fortbildning till 

lärare, så att de utökar sin medvetenhet och känner sig tillräckligt insatta för att våga prova på 

den här typen av undervisning. Dock bör fortbildningen vara tillräckligt konkretiserad eller 

anpassad för det ämne och den ålder som lärarna undervisar, för att det ska lättare ska kännas 

meningsfullt för lärarna. Slutligen ser jag det som viktigt att även universiteten runt om i 

Sverige försöker underlätta den första tiden studenterna agerar lärare efter studietiden, genom 

att låta deras studenter ta del av litteratur inom neurodidaktik och pedagogisk instruktionsdesign 

redan under studietiden. Låt dem själva pröva på ett aktivt sätt att undervisa med hjälp av 

neurodidaktik för att uppleva skillnaden mellan att passivt lyssna, och att delta mer aktivt. 

Neurodidaktiska forskningsfynd ska inte stanna bland forskare och böcker, utan sippra ned från 

den högsta doktorshatt, färga av sig på olika skikt, tills den når alla klassrum och smittar av sig 

på alla i skolan. 

 

7. Vidare forskning 

Under den tid som det här arbetet har pågått och forskningsfältet har genomsökts, tycks det som 

om neurodidaktisk forskning i högre utsträckning bedrivs inom ramen för specialpedagogik. 

När det gäller skolan, och då främst den svenska skolan och äldre barn, skulle det därför vara 

önskvärt att mer forskning gjordes. Den mesta undervisningen bedrivs trots allt med lärare i 

klassrummet, och inte med enskilda specialpedagoger i mindre rum. Att hitta bättre metoder för 

lärare att fånga upp fler elever på det sätt som den här studien visar är möjligt, vore framför allt 

värdefullt för eleverna. Det kan därtill ha ett ekonomiskt värde för samhället om fler slutför 

skolan. Neurodidaktik har potential att bidra till att lärare kan känna mindre frustration och 

därmed större tillfredsställelse över sin arbetssituation. Inte minst skulle det kanske lätta 

arbetsbördan för specialpedagoger. Eftersom den här studien skett i liten skala, vore det 

dessutom önskvärt att göra mer generaliserbara och därmed större studier. 
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9. Bilagor 

 

Bilaga 1: Frågor under förtest och eftertest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

Diagnostiskt test om citat- och referatteknik. 

Börja med att skriva ditt namn! 

1. Vad är en kärnmening? 

2. Varför är kärnmeningar viktiga? 

3. Vad är ett citat? 

4. På vilka sätt kan man se i en text att det är ett citat? 

5. Vad är ett referat? 

6. Hur ser man att man läser ett referat? 

7. Vad är en sammanfattning? 

8. Vad är en referatmarkör? 

9. Räkna upp så många exempel du kan på referatmarkörer. 

10. Hur gör man källhänvisningar? 

11. Ge så många exempel du kan på hur man skriver källhänvisningar i 

en text. 

12. Varför kan det vara bra att ha kunskap om frågorna ovanför? 

13. Hur kändes det att göra det här testet? 

Bra □ □ □ □ □ □ Dåligt 

14. Varför? 
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Bilaga 2: Sammanställning av förtest i grupp 1, fråga 1–12 

 

Grupp 1: 

Läromedels- 

baserad/ 

Traditionell  

Undervisnings- 

metod. 

Elev Fråga 
1 

Fråga 
2 

Fråga 
3 

Fråga 
4 

Fråga 
5 

Fråga 
6 

Fråga 
7 

Fråga 
8 

 A 0 0 1 1 1 0 1 0 

 B 0 0 2 1 0 0 1 0 

 C 0 0 1 0 0 0 0 0 

(Deltog ej) D - - - - - - - - 

(Deltog ej) E - - - - - - - - 

 F 0 0 1 1 0 0 1 0 

 G 0 0 5 0 2 0 1 0 

 H 0 0 5 3 1 6 1 0 

(Deltog ej) i - - - - - - - - 

 J 0 0 1 2 0 0 1 0 

 K 0 0 1 3 0 0 1 0 

 L 0 0 1 1 0 0 1 0 

 

 

Grupp 1:  

Läromedels- 

baserad/ 

Elev Fråga 
9 

Fråga 
10 

Fråga 
11 

Fråga 
12 

Total 
poäng/ 
elev 

Total 
poäng 
för hela 
grupp 2. 

Snitt-
poäng/ 
deltagande 
elev.  
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Traditionell  

Undervisnings- 

metod. 

 A 0 2 1 1 8   

 B 0 0 0 0 4   

 C 0 0 0 0 1   

(Deltog ej) D - - - - -   

(Deltog ej) E - - - - -   

 F 0 1 0 1 5   

 G 0 5 3 1 17   

 H 0 4 7 0 21   

(Deltog ej) i - - - - -   

 J 0 1 5 1 11   

 K 0 1 0 1 7   

 L 0 0 0 0 3   

       77 8.56 
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Bilaga 3: Sammanställning av förtest, i grupp 1, likertskala med motivering 

 

Fråga 13: Hur kändes det att göra det här testet? Motivera. 

 

Elev A 

 Bra □□×□□□Dåligt 

 

Varför? Har ingen åsikt om det. 

 

Elev B 

Bra □□□□×□Dåligt 

 

Varför? Därför att jag knappt kunde något. 

 

Elev C 

Bra ×□□□□□Dåligt 

 

Varför? Jag vet inte riktigt. 

 

Elev D 

 

(Deltog ej i test 1) 

 

Elev E 
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 (Deltog ej i test 1) 

 

Elev F 

Bra □×□□□□Dåligt 

 

Varför? Jag skulle vilja svara på mer frågor än så 
Men är ändå böjd. Jag hoppas kunna veta svaret 
efter dessa lektioner. 

 

Elev G 

Bra □□□□×□Dåligt 

 

Varför? Jadu, kunde knappt någonting. 

 

Elev H 

Bra □□×□□□Dåligt 

 

Varför? Bra att se vad jag kan öva på. 

 

 

Elev i  

 

(Deltog ej i test 1) 

 

Elev J 
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 Bra □□□×□□Dåligt 

 

Varför? Det går dåligt. Och min mentala hälsa 
är inte i topp. 

 

Elev K 

 Bra □×□□□□Dåligt 

 

Varför? För att då vet du vad du kan behöva gå 
igenom och jag vet vad jag borde träna på. 

 

Elev L 

 Bra □□×□□□Dålig 

 

Varför? Jag bryr mig inte för mycket för jag vet 
att det inte kan sänka mina betyg och ändå visa 
på hur jag kan förbättras. 
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Bilaga 4: Sammanställning av förtest, grupp 2, fråga 1–12 

 

Grupp 2: 
Experimentell/  
Neurodidaktisk 

Undervisningsmetod. 

Elev Fråga 
1 

Fråga 
2 

Fråga 
3 

Fråga 
4 

Fråga 
5 

Fråga 
6 

Fråga 
7 

Fråga 
8 

 A 0 0 0 1 0 0 1 0 

 B 0 0 3 1 0 0 1 0 

 C 0 0 0 0 0 0 0 0 

 D 0 0 0 1 0 1 1 0 

 E 0 0 3 1 0 0 1 0 

 F 1 0 1 1 0 0 1 0 

 G 0 0 2 1 0 1 2 1 

 H 0 0 3 1 0 0 3 0 

 i 0 0 2 1 5 1 1 0 

 J 0 0 0 1 0 0 1 0 

 K 0 0 0 0 0 0 0 0 

 L 0 0 1 0 0 0 3 0 

 M 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

Grupp 2: 
Experimentiell/ 
Neurodidaktisk   

Undervisningsmetod. 

Elev Fråga 
9 

Fråga 
10 

Fråga 
11 

Fråga 
12 

Total 
poäng/ 
elev 

Total 
poäng 
för hela 
grupp 2. 

Snitt-
poäng/ 
deltagande 
elev.  



58 

 

 A 0 0 0 0 2   

 B 0 2 0 1 5   

 C 0 0 0 0 0   

 D 0 0 2 1 6   

 E 0 1 2 2 10   

 F 0 0 0 0 4   

 G 0 1 0 1 9   

 H 0 1 1 0 6   

 i 0 1 1 1 7   

 J 0 2 1 1 6   

 K 0 1 0 1 1   

 L 0 2 0 1 3   

 M 0 0 0 0 0   

       59 4.54 
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Bilaga 5: Sammanställning av förtest, i grupp 2, likertskala med motivering 

 

Fråga 13: Hur kändes det att göra det här testet? Motivera. 

 

Elev A 

Bra □□□□□× Dåligt 

 

Varför? För att jag inte kunde någon av dem 

Elev B 

Bra □□□x□□□Dåligt 

 

Varför? (neutral, varken bra/dåligt) Jag brydde 
mig bara inte särskilt mycket. Är neutral. 

 

Elev C 

Bra □□□□□x Dåligt  

 

Varför? Yberdåligt! För att det är ett test  

 

Elev D 

Bra □□□□□× Dåligt 

 

Varför? Det kändes väldigt konstigt och ganska 
svårt. Det kändes väldigt plötsligt. 
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Elev E 

Bra □□×□□□Dåligt 

 

Varför? För att jag inte kunde lika mycket som 
jag trodde men det gick ändå ok. 

 

Elev F 

 

Bra □□□□×□Dåligt 

 

Varför? Kunde helt enkelt inte så mycket… 

.  

Elev G  

Bra □×□□□□Dåligt 

 

Varför? Helt ok, inte så svårt men stressigt. 

 

 

Elev H 

Bra □×□□□□Dåligt 

 

Varför? Kul. 
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Elev i 

 

Bra □□□□×□Dåligt 

 

Varför? Inte så bra. För att jag kände att jag 
glömt mycket. 

 

Elev J 

 

Bra □□□□×□Dåligt 

 

Varför? Kan inte och förstår ej frågornas namn. 

 

Elev K 

 

 Bra □□□□□× Dåligt 

 

Varför? För jag kan inge. 

 

Elev L  

 Bra □□□×□□Dåligt 

 

 

Elev M  
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Bra □□□×□□Dåligt 

 

Varför? Jag är mongo. 
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Bilaga 6: Sammanställning av eftertest, grupp 1, fråga 1–12 

 

Grupp 1:  

Läromedels- 

baserad/ 

Traditionell  

Undervisnings- 

metod. 

Elev Fråga 

 1 

Fråga  

2 

Fråga 
3 

Fråga 
4 

Fråga 
5 

Fråga 
6 

Fråga 
7 

Fråga 
8 

 A 4 0 2 2 4 3 3 0 

 B 1 0 2 2 0 1 2 0 

 C 1 0 1 1 0 0 1 0 

 D 3 1 3 1 0 1 1 0 

 E 2 0 2 2 2 0 2 1 

 F 5 2 4 3 0 0 1 0 

 G 3 0 2 2 2 1 2 1 

 H 3 1 2 3 4 2 1 0 

(Deltog ej) i - - - - - - - - 

 J 1 0 3 2 3 2 1 1 

 K 2 2 3 1 2 2 2 1 

 L 0 0 3 1 1 1 2 0 

 

Grupp 1: 
Läromedels- 

baserad/  

Traditionell  

Undervisnings- 

Elev Fråga 
9 

Fråga 
10 

Fråga 
11 

Fråga 
12 

Total 
poäng/ 

elev 

Total 
poäng 
för hela 
grupp 1. 

Snitt-poäng/ 
deltagande 
elev. 
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metod. 

 A 9 16 2 2 47   

 B 0 0 0 1 9   

 C 0 0 0 1 5   

 D 7 2 3 1 23   

 E 9 4 0 0 24   

 F 3 3 2 2 25   

 G 9 2 6 2 32   

 H 9 2 17 1 45   

(Deltog ej) i - - - - -   

 J 13 4 2 1 33   

 K 22 1 3 2 43   

 L 5 3 1 1 18   

       304 27.64 
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Bilaga 7: Sammanställning av eftertest, grupp 1, likertskala med motivering 

 

Fråga 13: Hur kändes det att göra det här testet? Motivera. 

 

Elev A  

Bra □×□□□□Dåligt 

 

Varför? Har ingen åsikt om det. Det var inte 
jättesvårt. 

 

Elev B 

Bra □□□□□× Dåligt 

 

Varför? Jag kom inte ihåg allt och jag borde ha 
kunnigt det.  

Elev C 

Bra □□□×□□Dåligt 

 

Varför? Det är ganska svårt på vissa saker att 
komma ihåg. Men det är bara att träna in det i 
skallen. 

Elev D  

Bra □□□x□□□Dåligt 

 

Varför? Jag är trött. 

Elev E  
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Bra □×□□□□Dåligt 

 

Varför? Jag kände att jag hade koll på det mesta 
men det kan vara vissa saker som jag inte riktigt 
kommer ihåg.   

Elev F 

Bra □×□□□□Dåligt 

 

Varför? Jag vet egentligen vad ett referat är, 
men just nu står det helt still. Jag var ju borta i 
fredags där vi fick lära oss mer hur man tar ut 
ett referat ur en text. 

 

Elev G 

Bra □□×□□□Dåligt 

 

Varför? Känns som jag kan mer nu än vad jag 
kunde på det förra testet, nu när vi gått igenom 
vad sakerna är.   

Elev H 

Bra □□×□□□Dåligt 

 

Varför? Känns som att jag glömt bort lite grann. 
Bra att veta vad jag glömt.  

 

Elev i  

 

(Deltog ej i eftertest) 
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Elev J  

Bra ×□□□□□Dåligt 

 

Varför? Det bara kändes så.  

Elev K  

Bra □×□□□□Dåligt 

 

Varför? Kändes som om jag kunde det mesta, 
plus att jag ser skillnaden med hur mycket jag 
kan nu och när vi gjorde testet senast, vilket är 
en väldigt stor skillnad. Då ser jag att jag 
verkligen har lärt mig något. 

Elev L 

Bra □□□□×□Dåligt 

 

Varför? För att vi har gått igenom det så man 
känner sig säkrare.  
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Bilaga 8: Sammanställning av eftertest, grupp 2, fråga 1–12 

 

Grupp 2: 
Experimentell/  
Neurodidaktisk 

Undervisningsmetod. 

Elev Fråga 
1 

Fråga 
2 

Fråga 
3 

Fråga 
4 

Fråga 
5 

Fråga 
6 

Fråga 
7 

Fråga 
8 

 A 3 1 3 2 0 1 2 0 

 B 4 1 3 2 3 6 2 1 

 C 2 1 1 2 0 0 2 0 

 D 7 2 3 4 0 0 2 0 

 E 7 1 3 3 0 1 2 1 

 F 6 1 3 2 1 2 3 1 

(Deltog ej) G - - - - - - - - 

(Deltog ej) H - - - - - - - - 

 I 4 1 3 1 1 2 1 1 

 J 2 1 2 1 0 0 2 0 

 K 6 2 3 3 0 1 2 0 

(Deltog ej) L - - - - - - - - 

(Deltog ej) M - - - - - - - - 

 

 

 

 

 

Grupp 2: 
Experimentiell/ 
Neurodidaktisk   

Elev Fråga 
9 

Fråga 
10 

Fråga 
11 

Fråga 
12 

Total 
poäng/ 
elev 

Total 
poäng 
för hela 
grupp 2. 

Snitt-
poäng/ 
deltagande 
elev.  



69 

 

Undervisningsmetod. 

 A 3 4 4 1 24   

 B 7 4 0 1 29   

 C 0 0 0 1 9   

 D 4 6 4 1 31   

 E 12 3 1 1 35   

 F 11 20 2 0 52   

(Deltog ej) G - - - - -   

(Deltog ej) H - - - - -   

 i 4 5 1 1 25   

 J o o 2 1 11   

 K 7 10 9 1 38   

(Deltog ej) L - - - - -   

(Deltog ej) M - - - - -   

       254 28.22 
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Bilaga 9: Sammanställning av eftertest, grupp 2, likertskala med motivering 

 

Fråga 13: Hur kändes det att göra det här testet? Motivera. 

 

Elev A 

 

 

Bra □×□□□□Dåligt 

 

Varför: Jag kände väl rent spontant att jag 
kunde gjort bättre men nu hade jag glömt 
ganska mycket och sådant men det gick bättre 
än förra gången. 

Elev B 

Bra ×□□□□□Dåligt 

Varför? Det känns som att jag kan uppgifterna. 

 

Elev C 

Bra □□×□□□Dåligt 

Varför? (Elev lämnade blankt här.) 

 

Elev D 

Bra □□□□□□Dåligt 

(Elev kryssade inte i någon ruta men skrev 
istället i sin motivering.) 

Varför? ” mellan” 
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Elev E 

Bra □×□□□□Dåligt 

 

Varför? För att jag kände att jag kunde ganska 
mycket och lyckades förklara hyfsat bra. Jag 
kanske tänker att det gick bättre än det 
egentligen gick men. 

 

Elev F 

 

Bra □□□x□□□Dåligt 

 

Varför? Kändes varken dåligt eller bra.  

 

Elev G   

 

(Deltog ej i eftertest) 

 

Elev H  

 

(Deltog ej i eftertest) 

 

 

Elev i 
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 Bra □×□□□□Dåligt 

 

Varför? För det känns ändå som jag kunde lite 
bättre än förra gången.   

 

Elev J 

 

Bra □□□□×□Dåligt 

 

Varför? Svårt för har bara varit på 2 av dessa 
lektioner på grund av sjukdom eller läkartid.  

 

Elev K 

 

Bra ×□□□□□Dåligt 

 

Varför? Jag kände att jag hade koll på frågorna 
och även om det inte står exakt som i ditt facit 
[Eleven syftar här till instuderingsfrågor ] så 
känner jag att jag har en uppfattning om det. 
Och även om det inte går bra på provet för att 
jag gjort nåt fel känner jag åtminstone att jag 
har kunskaperna och kan använda detta i 
framtida uppgifter. 

 

Elev L  

 

(Deltog ej i eftertest) 
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Elev M 

 

(Deltog ej i eftertest) 
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Bilaga 10: Närvaro under förtest, lektioner, eftertest, nationellt prov, samt varje enskild elevs 

totalpoäng på eftertest 

 

 v.14   v.15    v.16  v.17 

Gruppin-
delning.  

(S) = svag-
presteran
de 

(H) =hög- 

presteran
de 

Tis 

Ege
t 
arb 
om 
NP 

ons fre tis on
s 

fr
e 

 ons 

Eftertest 

Resultat/totalpo
äng i eftertest. 

Nat-
ionell
t 
prov  

 

Grupp 1  Ege
t  

Arb 

Om 
NP. 

Dia
g. 1 

     Valfritt att 
skriva för 
hand eller 
på dator. 

  

A              x x x x x x  dator 47 X 

B              
(S) 

x x x x x x  dator 9 X 

C              
(S) 

x x x x x x  dator 5 X 

D             
(H) 

x - - x x -  dator 23 X 

E x - x x x x  dator 24 X 

F              
(H) 

x x x x x -  dator 25 X 

G x x x x x x  dator 32 X 

H             
(H) 

x x x x x x  dator 44 X 

I               
(S) 

x - x x x -  - - X 
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J x x x x x x  dator 33 X 

K              
(H) 

x x x x x x  dator 43 X 

L               
(S) 

x x x x x x  dator 18 X 

Gruppens 
totala 
frånvaro 

      7  

(av 66 
möjlig
a) 

 

   

   

Grupp 2  v.14 

tis 

Dia
g. 

Test 
1 

 

ons 

 

fre 

v.15 

tis 

Eget 
arb 

Instu
d. 

frågo
r 

 

on
s 

 

fr
e 

 v.16 

ons 

Diagnostis
kt  

Test 2. 

 v.17 

NP 
del C 

A             
(H) 

x x x x x x  dator 24 X 

B x x x x x x  för hand 29 X 

C              
(S) 

x - x - x x  för hand 9 X 

D x x x x x -  för hand 31 X 

E              
(H) 

x x x x x -  dator 35 X 

F              
(H) 

x x x x x x  för hand 52 X 

G x - X 
ng
t 

- - -  -  X 
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se
n 

H x - - - - -  - - X 

I                
(S) 

x x x x x x  för hand - X 

J  x x - - x -  - 25 X 

K              
(S) 

x x x x x x  dator 11 X 

L               
(S) 

x x x - x -  - 38 X 

M x - x 

 

- - -  - - - 

Gruppens 
totala 
frånvaro  

      4  

(av 48 
möjlig
a) 
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Bilaga 11: Lektionernas innehåll 

 

Kort om varje lektion under två veckors, numrerade 1-6. 

Grupp 1 – Läromedelsbaserad 
metod. 

Grupp 2 – Neurodidaktisk metod. 

1. Tis (55 min): Individuellt arbete 
med informationshäfte inför 
nationella provet p.g.a. 
schemakrock. 
 

 

 
2. Ons (40 min): Dignostiskt test 

och kärnmening och 
komplementmeningar. 
Eleverna får veta att det 
kommer ett diagnostiskt test 
om 2 veckor igen och att de 
behöver kunskaperna för att 
klara nationella provet.  
Berätta vad de olika 
meningstyperna är. Dela ut A4 
med meningar – be dem 
berätta vad som är vad. Fyll i 
svårigheter. De skriver själva 
meningar och berättar vilken 
typ av meningar det är. Jag 
SÄGER varför det är viktigt för 
läsare/skribenter.   

  
3. Fre (60 min): Citat och 

källhänvisningar. FÖRKLARAR 
vad citat är med meningar på 
tavlan. TALAR OM varför de 
bör känna till detta. REDOGÖR 

1. Tis (55 min): Diagnostiskt test. 
Eleverna får veta att det 
kommer ett diagnostiskt test 
om två veckor igen och att de 
behöver kunskaperna för att 
klara nationella provet. 
 

2. Ons (40 min): Kärnmening och 
komplementmening: Ställ 
FRÅGOR, aktivera genom 
Google, finn svaret på tavlan, 
tänk ut en bild, rita och skriv 
”fusklapp”, repetera och be 
dem träna på fusklapp hemma. 
Utvärdera. Placering i ett U. Jag 
FRÅGAR varför det är viktigt att 
lära sig detta som 
skribent/läsare.  

 
 
 
 
 
 
 
 

3. Fre (60 min): Citat och 
källhänvisningar. Repeterar 
föregående lektion genom att 
ställa frågor. Går igenom 
dagens lärandemål. Berättar en 
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för källhänvisningar. Hittar på 
exempelmeningar. BERÄTTAR 
varför de måste kunna 
källhänvisningar. Eleverna får 
skriva egna meningar med citat 
och källhänvisningar. De elever 
som vill får läsa upp det de 
skrivit. Jag TALAR om ifall något 
behöver ändras.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

citatsaga och ritar stödbilder 
på tavlan. Ber dem lösa tavlans 
bildrebus. Berättar den igen 
där bilder blir skrifttecken. Be 
dem lösa rebusen. Frågar om 
en elev kan fylla i luckorna i 
bildrebusen genom att skriva 
en egen citatmening. Frågar 
VARFÖR det är viktigt att veta.  
Fortsätter med 
källhänvisningar. FRÅGAR vad 
det är, lotsar med öppna frågor 
till olika sorters källor. Jag ritar 
ett kors med en bild av en sorts 
källa i varje del på tavlan. 
Sedan skriver jag vilka delar 
som ska vara med och eleverna 
ritar likadana ”fusklappar”. 
FRÅGAR var de oftast hittar sitt 
material (räknar med svaret 
”Internet”). Ber eleverna 
komma med exempel på en 
Internetkälla genom ledande 
frågor.  Frågar varför 
källhänvisning är viktigt att 
veta. Sammanfattar lektionen.   
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4. Tis (55 min): Referatmarkörer 

och citat i meningar. Jag TALAR 
OM vad som är 
referatmarkörer. Sedan  
uppger jag meningar där dessa 
ingår och skriver exempel på 
tavlan. Efteråt delas en lista ut 
med referatmarkörer och jag 
ber eleverna skriva meningar 
där de använder 
referatmarkörer och helst 
genom att välja dem de inte 
känner igen eller har använt 
tidigare.  Eleverna sitter i ett U. 

 
5. Ons (55 min): Sammanfattning 

och referat. Jag BERÄTTAR vad 
det är och redogör för likheter 
och skillnader. Eleverna får ta 
fram en sammanfattning de 
gjort tidigare och så kollar vi 
vilka delar de valt ut och 
varför, och jag tycker till. Delar 
ut en sammanfattning som de 
jämför med sin text. Sedan får 
de läsa ett referat på samma 
text och jämföra 
sammanfattningen. Jag pekar 
på viktiga skillnader.   
 

6. Fre (60 min): Jag skriver en 
mening på tavlan där något 
synonymord för 
”upphovsperson” ingår. Sedan 
skriver jag upp alternativ. Jag 
SÄGER vilka delar olika sorters 
källor innehåller. Låter elever 

 
4. Tis (55 min): Eget arbete 

genom instuderingsfrågor 
p.g.a. schemakrock. Eleverna 
får ett häfte med frågor och ett 
igenklistrat kuvert med facit 
som de får öppna endast efter 
att de egenhändigt eller med 
kamrat försökt att svara på 
frågorna och när lektionen 
närmar sig sitt slut.  

 

 

 
 
 

5. Ons 40 min): Referatmarkörer 
och citat i meningar. Jag 
FRÅGAR om de vet vad det är  
för att ringa in lärandemålet. 
Jag säger exempelmeningar 
där elever ingår i exemplen 
(T.ex. X påstår att, men Y 
menar istället att…) som 
ledtrådar. Eleverna får en lista 
med referatmarkörer och får 
sätta in dem in en klappramsa.   

 

 

6. Fre (60 min): Sammanfattning 
och referat; synonymord för 
”upphovsperson”. Jag FRÅGAR 
eleverna vad sammanfattning 
och referat är, vilka delar som 
bör vara med och hur man gör 
för att plocka ut viktiga delar. 
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titta i olika typer av tryckta 
källor (bok, tidskrift och 
dagstidning) och säga vilka 
uppgifter de hittar. Sedan får 
de välja en text på internet och 
skriva ett referat med extra 
fokus på första meningen. De 
ska använda referatmarkör och 
källhänvisning samt plocka ut 
ett citat om de hinner. Här ska 
även något synonymord för 
”upphovsperson” ingå. Jag ber 
varje elev läsa upp den första 
meningen och redogör för vad 
de gjort bra samt vad som 
eventuellt saknas.  

Skriver ned de dem säger samt 
ritar enkla bilder på tavlan alt. 
ritar ledtrådar så de får gissa. 
Sammanfattar. 

Ritar en cirkel och en gubbe i 
mitten – en ”upphovsperson” 
(Skribent, författare, 
efternamn/för och efternamn, 
epitet). Sedan får eleverna 
gissa vilka ord man kan 
använda istället. Orden skrivs 
runt cirkeln. Jag fyller i där det 
behövs. Kan eleverna hitta på 
exempelmeningar om sina 
kamrater? Jag sammanfattar 
genom att ställa elever frågor 
och därmed se om de tycks ha 
förstått. Ber eleverna fota 
tavlan med mobiler för att de 
ska kunna repetera.    
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Bilaga 12: Citatsaga 

 

Citat-saga: 

Det var en gång en kanin  

 

Som var på väg till sin vän. 

På vägen dit pratade kaninen tyst för sig själv  

 

Plötsligt stod kaninens vän precis framför honom. 
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Vännen sade: Jag ska precis skutta till Camilla, 

C 
 

och du får gärna följa med, men först ska vi stanna och dricka vatten i en källa (ritar vågor i 

en sjö istället),  

 

och sedan är vägen dit krokig och stenig. 

S. 
De skuttade länge och väl, och X 
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X  
antal sidor senare i den här berättelsen var de äntligen framme. 

Camilla visade sig vara ingen mindre än självaste månen, 

  
och eftersom de två kaninerna nu nått sitt mål, sätter också denna saga punkt. 

 

. 

 

 

 

- Slut på dokumentet. -  

 


