
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Rapport nr: 2013ht00611 

Genrepedagogik 
En undersökning av lärares erfarenheter 

av att arbeta genrepedagogiskt. 

 

Elin Hägglund 

Sara Karlsson  

Handledare: Åsa af Geijerstam  

Examinator: Jörgen Mattlar 

Institutionen för 

pedagogik, didaktik och 

utbildningsstudier 

Examensarbete i 

utbildningsvetenskap 

inom allmänt 

utbildningsområde,  

15 hp 



1 

 

Sammanfattning 

 

Med vår uppsats ville vi undersöka genrepedagogiken som fått spridning i skolor över hela landet 

och som har uppmärksammats mycket i media. Genrepedagogiken är en metod som bland annat 

syftar till att utveckla elevers läs- och skrivförmåga och är därför intressant när nya 

undersökningar visar att läsförmågan hos svenska mellanstadieelever sjunker. I denna uppsats 

undersöker vi den genrepedagogiska modellen, vad den går ut på och lärares erfarenheter av och 

uppfattningar om att arbeta genrepedagogiskt.  

 

Metoden som ligger till grund för vår studie är kvalitativa intervjuer. Vi har intervjuat fem lärare 

från tre större städer i olika delar av landet. I analys och resultatdelen presenterar vi vår empiri 

utefter fyra teman som svarar mot våra frågeställningar om lärares uppfattningar och 

erfarenheter. 

 

I våra resultat har vi fått fram att lärarna genom ett genrepedagogiskt arbetssätt sett en positiv 

utveckling av elevernas skrivförmåga och en ökad språklig medvetenhet. Vissa lärare har dock 

genom arbetet med denna modell upplevt att lektionerna kunde bli för lärarstyrda och att de 

pågrund på grund av tidsbrist inte hade tid att planera ämnesövergripande. Lärarnas syn på teori 

och praktik i relation till cirkelmodellen, som består av fyra faser, visade att de flesta lärarna såg 

alla faser som lika viktiga. I deras tankar om hur tillämpningen gick till visade det sig dock att 

vissa faser utelämnades oftare än andra. Genom det genrepedagogiska arbetssättet kunde alla 

lärare visa på sätt för hur man stöttar eleverna i deras läs- och skrivutveckling. Det framkom även 

en medvetenhet om att den genrepedagogiska modellen är en stöttning i sig. 

 

 

Nyckelord: genrepedagogik, cirkelmodellen, läs- och skrivutveckling. 
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1. Bakgrund 

Att kunna läsa, skriva och värdera olika texter är något som samhället ställer höga krav på idag. 

Inte bara när det kommer till att vara kritisk till all den information vi människor utsätts för varje 

dag genom tv, tidningar och olika sociala forum, men även för att klara sig i skolan och därmed 

framtida jobb.  

 

I de högre årskurserna blir elevens förmåga att behärska skolspråket mer central. Utan denna 

förmåga får eleven svårt att tillägna sig nya kunskaper från olika texter. I skolan går texterna från 

att i de lägre stadierna vara vardagliga och personliga till att i de högre stadierna bli mer tekniska 

och abstrakta (Johansson & Sandell Ring, 2012).  

 

Många rapporter visar dock att läsförmågan hos svenska elever försämras för varje år, se till 

exempel PIRLS, 2011 och PISA, 2012. Den internationella läsförståelseundersökningen för 

tioåringar PIRLS (2011) visar att ”en generell förskjutning skett över alla läsfärdighetsnivåer då 

färre elever presterar på den höga och avancerade nivån och fler på den medelgoda och 

elementära jämfört med 2001 och 2006” (Skolverket 2012:80). Förskjutningen leder då till att 

färre elever tar sig upp till den mer avancerade läsfärdighetsnivån. Att eleverna inte tar sig upp till 

den avancerade läsfärdighetsnivån leder i sin tur till att färre elever klarar av att bygga en 

förståelse av de olika texter de möter och som kräver färdigheter i att bland annat kunna 

generalisera, dra slutsatser och se övergripande teman i texterna (Skolverket, 2012).  

 

Specialpedagogiska skolmyndigheten skriver om vikten av att systematiskt arbeta förebyggande 

med läs- och skrivutveckling och att skapa goda förutsättningar för alla elever. Eleverna måste 

ges möjlighet att utveckla sina färdigheter inom läsning och skrivning och detta är något som 

måste prioriteras och få ta tid i skolan (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2012). I den 

Svenska läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet står det att ”genom 

undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt svenska tal- och skriftspråk så att 

de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften” 

(Skolverket 2011:239). 

 

För att skapa förutsättningar för utvecklandet av elevernas språkförmåga har en genrepedagogisk 

modell tagits fram. Modellen kommer ursprungligen från Australien (Kuyumcu, 2013). Syftet 

med genrepedagogiken är att visa på hur lärare ska kunna stötta eleverna i deras utveckling av ett 

mer omfattande vardagsspråk och skolspråk. Genrepedagogiken menar att vardagsspråket och 

skolspråket ska ses som lika betydelsefulla och inget ska ersätta det andra. Att arbeta efter den 

genrepedagogiska modellen ska leda till att eleverna beroende på situation medvetet kan plocka 
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fram och använda ett lämpligt språk (Johansson & Sandell Ring, 2012). En viktig del i en lärares 

undervisning är då att kunna skapa rika kommunikativa miljöer. Där ska eleverna ges möjlighet 

att utvecklas och lära sig att använda olika språkliga redskap, som till exempel grammatik och 

struktur i rätt sammanhang för att skapa förståelse. Då eleverna får tillgång till dessa språkliga 

redskap utvecklar de även sin språkliga förmåga och därmed kan deras uppfattningar om 

omvärlden förändras (Pramling, 2013). Även om det finns kritiska röster mot genrepedagogiken 

kan man ändå se att det sprids över landet genom bland annat radio och fortbildningsinsatser på 

skolor (UR.se; Stillborg, Gotthold, Nilsson & Erixon, 2013). 

 

Mot bakgrund av genrepedagogikens spridning i Sverige under senare år är syftet i vår uppsats att 

beskriva det genrepedagogiska arbetssättet närmare. Dessutom undersöker vi vilka fördelar och 

nackdelar som lärare som arbetar på detta sätt framhåller med genrepedagogiken, hur lärare ser 

på sambandet mellan teori och praktik i relation till cirkelmodellen, samt hur de ser på 

tillämpningen av scaffolding i undervisningen.  

 

I vårt arbete har vi delat upp analys/resultatdelen och diskussionsdelen i fyra kategorier. Sara 

Karlsson har skrivit delarna om positiva effekter och sambandet mellan teori och praktik i 

relation till cirkelmodellen. Elin Hägglund har skrivit delarna om negativa aspekter och 

scaffolding/stöttning och feedback. 
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2. Teoretiskt perspektiv 

Här ska vi presentera teoretiska tankar bakom genrepedagogiken som bygger på ett 

socialsemiotiskt perspektiv och systemisk funktionell lingvistik. Vi presenterar även det 

läroplansteoretiska perspektivet, som är det övergripande teoretiska ramverket för den 

kommande diskussionen, då detta ger en koppling mellan teori och praktik. För att tolka och 

diskutera våra resultat kommer vi att använda oss av begrepp från det läroplansteoretiska 

perspektivet. Särskilt viktiga är begreppen formuleringsarena, transformeringsarena och 

realiseringsarena. 

2.1 Socialsemiotiskt perspektiv och systemisk funktionell lingvistik 

Genrepedagogiken har sina rötter i den systemisk-funktionella lingvistiken och systemisk-

funktionella grammatiken, hädan efter SFL och SFG, två grammatikmodeller som ska sätta 

grammatiken i ett sammanhang och som ett verktyg för kommunikation. SFG och SFL används 

som analysverktyg för att hitta olika kategorier, som till exempel processtyper och deltagare. 

Detta analysverktyg kan användas för att undersöka hur vår bild av verkligheten formas av 

språket (Holmberg, Karlsson & Nord, 2011) Synsättet som SFL erbjuder gör det även möjligt att 

koppla ihop språk- och kunskapsutveckling (Karlsson & Nord, 2011). SFL ger exempelvis 

möjlighet att identifiera de grammatiska mönster som placerar en text i en viss genre och gör då 

att relationen mellan språket i en text och kontexten kan förklaras med funktionella termer 

(Schleppegrell, 2004). Genom grammatiken kan man då beskriva en text samtidigt som 

grammatiken ges ett sammanhang i texten. Detta sätt att se på lärande kännetecknar alltså SFGs 

språksyn (Holmberg, Karlsson & Nord, 2011).  

 

”I ett socialsemiotiskt perspektiv ses meningsskapandet som en social process och 

teckensystemen som en social konstruktion” (Liberg, 2003:3). Genom att se på SFL med ett 

socialsemiotiskt ramverk kan man inkludera en social kontext. Detta innebär att man dels ser till 

den direkta kontexten eller verksamheten (field) och även till relationerna mellan den som talar 

och den som lyssnar, mellan skribenten och läsaren (tenor) och till slut de förväntningar som 

finns på organisationen av olika texttyper (mode) (Schleppegrell, 2004). Johansson & Sandell 

Ring (2012:224) menar att: ”detta system är skapat av människor, för sociala syften i ett socialt 

sammanhang”. 

 

Enligt Halliday (i Johannsson & Sandell Ring, 2012) så föregås ord och grammatik av ett 

semantiskt skikt, det vill säga att det föregås av språkets betydelseskikt. Han menar att SFL som 

modell syftar till att fokusera på både betydelse och funktion och att grammatiken även skapar 
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betydelse. Han har då ett funktionellt förhållningssätt till grammatik som går tvärt emot den 

traditionella språksynen på grammatik. SFL i en sociosemiotiskmodell ser teckensystem som ett 

kommunikationsmedel bland andra som människor använder sig av för att kommunicera 

(Johannsson & Sandell Ring, 2012). Halliday (i Schleppergrell, 2004) menar vidare att språk är en 

teori av mänskliga erfarenheter som barn lär sig genom kulturen. Han menar även att en bättre 

förståelse för språk kan hjälpa oss att förstå hur detta lärande sker och att denna förståelse gör 

språket meningsfullt. Man kan säga att socialsemiotiken ses som den övergripande teorin som 

SFL är en del av.  
 

2.2 Läroplansteoretiskt perspektiv 

Genom läroplansteori sker ”en bestämning av vad som är värt att veta och därmed hur 

omvärlden skall organiseras för lärande” (Lundgren, 1989:16). Det läroplansteoretiska 

perspektivet är ramfaktorbaserat, det vill säga att det finns fysiska ramar som inverkar på och 

begränsar lärares handlingsutrymme (Linde, 2006). Här står ordet läroplan bland annat för att 

vara ett styrinstrument vars främsta uppgift är att besvara frågan: ”Hur kan vi organisera vårt 

vetande, så att vi kan lära ut det?” (Lundgren, 1989:16). Läroplanen står dock för mycket mer än 

bara organisation, dit räknas även stoffurval och förmedlingsformer i undervisning (Linde, 2006). 

Läroplan i en vidare definition kallas på engelska för curriculum där Bernstein (1971 i Linde, 

2006:5) säger att ”curriculum defines what counts as valid knowledge”. Det är dock svårt att 

definiera vad som ska räknas som giltig kunskap och vem som ska förmedla detta. Inom skolan 

som organisation är det upp till läraren som med läroplanen som bas väljer ut, organiserar och 

förmedlar kunskaper (Linde, 2006). Då läraren ska planera lektioner finns det flera olika variabler 

och fokus att ta hänsyn till som till exempel ämnesfokus, samhällsfokus, undervisningsprocessen, 

ramfaktorer och läromedel. Genom att det finns så många olika variabler att ta hänsyn till så blir 

stoffurvalet i undervisning inte samma sak som det som står i läroplanen (Linde, 2006). Linde 

(2006) delar upp undervisningens stoffurval genom att peka på olika arenor: formulerings-, 

transformerings- och realiseringsarenan. Dessa arenor syftar mot de frågor som läroplansteorin i 

huvudsak vill svara på: hur mål i utbildning formuleras (formuleringsarena), hur innehåll för 

utbildning väljs ut (transformeringsarena) samt hur innehåll i utbildning organiseras 

(realiseringsarena) (Lundgren, 1989). 

 

Läroplanen är ett tydligt exempel på formuleringsarena och är framtagen för skolans verksamhet. 

Med formuleringsarenan menas då de föreskrifter som visar på vilka ämnen som ska tas upp, hur 

mycket tid som ska läggas på varje ämne samt vad som gäller för olika ämnen med fokus på mål 

och ämnesinnehåll (Linde, 2006).  
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Med transformeringsarenan menas hur lärare tolkar läroplanen. Lärarnas personliga 

stoffrepertoar får då stor betydelse. Skilda tolkningar av läroplanen sker även genom att lärarna 

har olika beläsenhet och yrkeserfarenhet men framförallt återspeglas de skolbildningar som 

dominerade under lärarnas egen studietid i stoffurvalet (Linde, 2006).    

 

Med realiseringsarenan menas händelser i klassrummet. Här tittar man på hur olika händelser 

gestaltar sig, på vilket sätt detta sker, och då mer eller mindre enligt en plan. Här tittar man på 

själva verkställandet av undervisningen i form av lärarnas lektionshållande men även hur 

verksamma eleverna är under lektionerna (Linde, 2006). ”I centrum för realiseringen står 

kommunikationen och aktiviteten i klassrummet. Till aktiviteten hör också elevernas mentala 

processer i tillägnandet av stoffet” (Linde, 2006:65). 
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3. Litteraturöversikt 

I det här avsnittet kommer vi att presentera några metoder för läs- och skrivinlärning. Vi kommer 

även redogöra för genrepedagogikens grundtankar, förklara begreppet genre inom 

genrepedagogiken samt förklara genrebegreppet ur två perspektiv. Vi vill även visa på vad 

forskningen säger om varför och hur man kan arbeta genrepedagogiskt och visa på kritik som 

finns mot genrepedagogiken. I den sista delen sammanfattar vi ett utvärderingsprojekt av 

genrepedagogiskt arbete, Knutbyprojektet, ett projekt som vi kommer att jämföra med i våra 

diskussioner. 

3.1 Metoder för läs- och skrivinlärning 

Här presenterar och problematiserar vi några läs- och skrivmetoder som står utanför 

genrepedagogiken. Vi visar därmed några andra metoder för hur man kan arbeta med läs- och 

skrivutveckling i skolan och vilka konsekvenser de kan få för elevers lärande.  

 

Tematisk undervisning är något som lärare arbetat mycket med i skolans mellanår och ska 

integrera olika ämnen till en helhet genom att utgå från olika teman. Utifrån dessa teman ska 

läsning och skrivning läras i funktionella sammanhang genom att innehållet i temat sätts i 

centrum. För att undervisningen ska bli betydelsefull för eleverna bör temat kopplas till elevernas 

erfarenheter och vardag, men även ha syftet att öka deras förståelse för samhällets olika 

förhållanden och företeelser. Ytterligare en aspekt som utmärker tematisk undervisning är att den 

är oberoende av läromedlen i skolan och istället spelar skönlitterära texter en central roll i 

kunskapssökandet (Nilsson 2007). Att arbeta tematiskt syftar till att eleverna ska ”förhålla sig och 

ta ställning till den bild av verkligheten, livet, historien och samhället som växer fram i 

undervisningsprocessen” (Nilsson 2007:26). Magnusson, Malmgren & Nilsson (2010) har 

analyserat ett tematiskt arbete i grundskolans mellanår som pågick under åtta veckor. Ett av 

fokusen i projektet var att undersöka de hinder som dyker upp vid tematisk undervisning. Det 

andra var att se vilka möjligheter och problem som uppkommer vid organisationen av 

undervisningen. De resultat som framkom var att eleverna genom tematisk undervisning blev en 

del av en social praktik genom samtal, läsning och skrivning. För de elever som hamnat i 

svårigheter med sin läsning och skrivning, menade forskarna, var det lärarnas sätt att hantera 

innehållet i texterna som var av avgörande betydelse men även hur de hanterade relationen 

mellan individ och kollektiv. Magnusson, Malmgren & Nilsson (2010) hävdade även att mer 

färdighetsorienterade traditionella insatser inte skulle hjälpa elever att komma igång med sin 

läsning och skrivning. De menade att elever som hamnat i svårigheter istället behöver en annan 

sorts pedagogik för att utvecklas positivt. Nilsson (2007) tog även han upp nackdelar med 
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tematiskt arbete och menar att läraren kan vara för påverkad av läromedel eller tradition och att 

det även kan vara svårt att hitta ett ämne som alla elever är intresserade av. Nilsson (2007) menar 

vidare att det i tematisk undervisning finns inbyggda problem och risker oavsett hur man lägger 

upp planeringen. Ett demokratiskt val av tema kan däremot öppna upp förutsättningar för att leta 

efter ny kunskap gemensamt i klassen och då göra undervisningsformen mer varierade och 

individualiserad (Nilsson, 2007). 

 

En annan språkundervisningsform som Strömquist (2007) visar på är processorienterad 

skrivundervisning. En viktig aspekt här är det skrivförberedande arbetet med att samla in stoff 

och kunskaper om textgenren genom bland annat samtal och diskusson. En annan viktig aspekt 

är att eleverna har en mottagare till sina texter samt att de kontinuerligt genom skrivprocessen får 

respons och tid till bearbetning av dessa (Strömquist, 2007). Strömquist (2007:60) menar vidare 

att ”en av grundtankarna i den processorienterade skrivundervisningen är att allt som skrivs skall 

läsas eller upplevas av andra”. Norberg Brorsson (2007) har under tre terminer följt två olika 

klasser i de senare åren för att undersöka och kritiskt granska den processorienterade 

skrivundervisningen. Undersökningen visade att samtalet tog för lite plats i undervisningen. Den 

dominerande delen i undervisningen blev då att eleverna skulle tänka och skriva själva. Det ledde 

i sin tur till att det hämmade eleverna i skrivandet genom att de enbart blev uppgiftslösare och 

inte medansvariga i uppgiften. Resultaten visade även att läraren nästan alltid stod som mottagare 

till texterna vilket gjorde att utformningen inte blev lika meningsfull för eleverna. Elevernas texter 

anpassades då efter vad de trodde att läraren var ute efter samt att texterna inte fick någon 

koppling utanför skolan. Det som också visade sig svårt för de flesta lärare var att ge eleverna 

respons på texterna som verkade utvecklande. Samtalet fick ta för lite plats i klassrummet och 

responsen kunde då inte tas emot av eleverna på ett sådant sätt att deras texter kunde utvecklas 

vidare (Norberg Brorsson, 2007). 

 

Westman (2013) undersöker i sin artikel användandet av läromedel som metod för att främja 

mellanårs elevers skrivutveckling. Hon undersöker två läromedel i svenska för en årskurs fyra 

med fokus på hur de introducerar och presenterar olika skrivuppgifter. Hon gör sedan analyser på 

skrivuppgifterna, hur de presenteras och i vilka sammanhang samt vilka metoder de representerar 

och vilka skrivdidaktiska teorier som ligger bakom. Genom att göra detta vill hon belysa hur 

skrivande och skrivutveckling praktiseras i läromedel och vilka synsätt på detta som övningarna 

representerar. Westman (2013) pekar då på två olika perspektivval som får betydelse för hur 

skrivundervisningen kan genomföras, dessa är formellt och funktionellt helhets perspektiv. Hon 

visar på exempel från kursplanen i svenska för årskurs fyra till sex och menar att det finns en 

tydlig fokusering på genremedvetenhet med formuleringar som ”innehåll, uppbyggnad och 

språkliga drag” (Westman, 2013:203) Ett av de två läromedel som hon analyserar är framtaget för 

läroplanen från 1994 medan det andra är reviderat för läroplanen 2011. Båda läromedlen skiljer 
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sig oftast på övningar om skrivande från övningar i skrivande. Det bidrar då till att texterna dels 

saknar kontext samt att innehåll och form inte är förankrat hos eleven innan skrivandet. Olika 

genrer som berättande och beskrivande problematiseras inte i läromedlen och saknar mottagare. 

Genom dessa resultat anser Westman (2013) att läromedlen erbjuder ett kontextlöst och formellt 

synsätt på lärande, vilket inte kohererar med det funktionella perspektivet som Lgr 11 vill 

förmedla.               

 

Folkeryd & af Geijerstam (2013) går ifrån diskussionen om användandet av traditionella 

läromedel. De diskuterar i sin artikel hur svenskämnet påverkas då lärares möjligheter att hämta 

färdiga lektionsplaneringar på internet ökar. De lägger fokus på de hundra mest populära 

lektionsplaneringar som de hämtat från webbsidan lektion.se. Dessa lektionsplaneringar kan ligga 

till grund för lärares undervisning, vilket då kan påverka svenskämnets ämnesinnehåll. Studien 

visar att lektionsplaneringarna som ligger ute på Internet ofta saknar direkt koppling till 

styrdokument och är tänkta att används som inspiration till lektioner. En oro finns dock som 

pekas mot lärarstudenter och deras användning av lektionsplaneringar från nätet. Det har visat sig 

att vissa studenter oreflekterat använder färdiga lektionsplaneringar vilket kan ha en negativ 

inverkan på den kommande lektionens ämnesinnehåll. Genom analyser av lektionsplaneringarna 

så framkom att de flesta endast berör språkliga aspekter av skrivande och läsande och inte 

berörde vare sig skönlitteratur eller tala och lyssna-övningar. Denna studie kunde inte visa på 

vilka sammanhang som dessa planeringar sätts in i, men att de i sig själva representerar ett 

traditionellt synsätt på svenskämnet. Lektionsplaneringarna i sig ger en syn på svenskämnet som 

ett färdighetsämne utan funktionalisering (Folkeryd & af Geijerstam, 2013). 
 

3.2 Genrepedagogikens grundtankar  

Genrepedagogiken kan förklaras som en funktionell och tydlig modell för lärare och arbetar för 

att synliggöra språkstrukturer och syfte med olika genrer för att utöka kunskaperna om dessa 

(Holmberg, Karlsson & Nord, 2011). Varje genre har sin egen struktur, språk och syfte. 

Medvetenhet om detta gynnar skribenten av en text på så vis att hon lättare kan få andra att 

förstå syftet med texten. För läsaren är det i sin tur istället kunskaper om hur olika genrer är 

uppbyggda som hjälper henne med förståelsen av det hon läser eller lyssnar till. En instruerande 

text är till exempel uppbyggd på ett sätt att instruktionen förenklar för läsaren när hon ska utföra 

något. En berättande text innehåller ett språk och en struktur som ska leda till underhållning eller 

ta upp någon slags sensmoral. En förklarande text har istället en struktur och ett språk som ska 

göra att läsaren förstår orsaker till olika fenomen (Johansson & Sandell Ring, 2012). Att beskriva 

en genre innebär en beskrivning av möjliga och ibland nödvändiga steg och faser samtidigt som 

man visar på de grammatiska mönster som finns hos dessa. Genrepedagogiken tillämpas bland 
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annat i undervisningen som en metod där ”analyser av texter görs med syftet att lära ut 

genremönster” (Holmberg, Karlsson & Nord, 2011:162).  

 

Att arbeta efter en genrepedagogisk modell syftar till att stötta eleverna och göra dem medvetna 

om olika språkmönster. Eleverna ska även göras medvetna om hur syftet med en text lyfts fram 

genom kunskaper och användandet av rätt struktur och språkliga drag i en specifik genre 

(Johansson & Sandell Ring, 2012). Pedagoger som arbetar med genrepedagogik menar att elever 

som tillägnar sig en medvetenhet om språket och dess funktion i olika sammanhang lättare kan ta 

till sig syftet med olika texter och därmed det författaren vill kommunicera. Genom att visa på 

olika strategier för att ta till sig en genre får eleverna de redskap de behöver för att kunna göra 

egna reflektioner över hur språket fungerar (Hedeboe & Polias, 2008).    

 

Kommunikation är en viktig del i genrepedagogiken för att kunna samtala om språket. När man 

samtalar om språket i olika texter uppstår ett så kallat metaspråk. Ett metaspråk byggs upp genom 

diskussioner kring läsning och skrivning med fokus på olika mönster i texten. Texten och 

mönstren ska läras i ett sammanhang genom att anlägga ett så kallat ’top down’ perspektiv. Där 

går man från kontexten vidare till text och styckeindelning, till meningar och ordgrupper, till 

stavelser och bokstavsmönster. Det vill säga att man går från helhet till delar (Johansson & 

Sandell Ring, 2012).  

 

Johansson & Sandell Ring (2012) visar i en figur på de tre ben som genrepedagogikens sägs vila 

på: 

 
 

Figur 1; Genrepedagogikens tre ben (Johansson & Sandell Ring, 2012:28). 
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Ben 1: Vilar på Vygotskys sociokulturella syn på lärande. Han är en av centralgestalterna inom 

den sociokulturella teorin som innebär att människors inlärning hela tiden sker i samspel med 

andra och med hjälp av modeller att efterlikna. Enligt Vygotsky ska stöttning ges för att utmana 

eleverna både språkligt och kunskapsmässigt genom att relatera till elevens närmaste 

utvecklingszon. Stöttning är ett centralt begrepp i den genrepedagogiska modellen och kommer 

från det engelska begreppet scaffolding som betyder byggnadsställning (Johansson & Sandell 

Ring, 2012). Denna byggnadsställning kan ses som en metafor för det stöd en lärare ger sina 

elever då de ska utveckla nya kunskaper (Hedeboe & Polias, 2008). När eleven behärskar de nya 

kunskaperna tas stöttningen bort samtidigt som läraren måste låta eleven få en ny 

byggnadsställning för att kunna gå vidare i sin utveckling (Johansson & Sandell Ring 2012; 

Hedeboe & Poilas 2008). Genom stöttning kan läraren även vara en vägledare i interaktion och 

här spelar språket en väsentlig roll (Hedeboe & Polias, 2008). 
 

Ben 2: Är en teori om språk som utgår ifrån Hallidays systemisk-funktionella grammatik. 

Genrepedagogiken har genom Hallidays teori om språk, en funktionell syn på grammatik där 

språk ska läras in i en social kontext (Johansson & Sandell Ring, 2012). 

 

Ben 3: Är en pedagogisk modell och beskrivs enligt Johansson & Sandell Ring (2012) som cykeln 

för undervisning och lärande. Den kallas även för cirkelmodellen och kommer ursprungligen från 

Martin och Rothery (Johansson & Sandell Ring, 2012). Genom cirkelmodellen beskrivs olika 

strategier som läraren kan ha användning av i sin undervisning (Hedeboe & Polias, 2008). 

Cirkelmodellen beskrivs närmare under avsnitt 3:6. 

  

3.3 Genrebegreppet inom genrepedagogiken  

Eftersom begreppet genre används på olika sätt i olika sammanhang i vårt samhälle så vill vi 

precisera vad begreppet har för innebörd i vår text. Genrepedagogiken härstammar från 

Australien och de menar att genreskolor använder sig av begreppet genre då man vill definiera 

olika framställningsformer som är viktiga i skolan. Exempel på framställningsformer är 

beskrivande, berättande och förklarande (Johansson & Sandell Ring, 2012) och kallas även av 

Holmberg (2008) för textaktivitet. I kommentarmaterialet till kursplanen i svenska (2011) finner 

man däremot en mycket vidare definition på begreppet genre. Där talar man istället om typer av 

texter:  

Kursplanens centrala innehåll gör skillnad mellan berättande texter som är 

fiktionstexter av skönlitterär karaktär och sakprosatexter som har ett mer 

förklarande eller beskrivande innehåll. I kursplanen används i huvudsak uttrycket 
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typer av texter istället för begreppet ”genre”. Detta val är gjort för att begreppet 

genre kan tolkas på så många olika sätt. Med uttrycket ”typer av texter” vill 

kursplanen omfatta allt det som olika definitioner av begreppet genrer kan stå för 

(Skolverket, 2011;16).  

I vår text har vi valt att inte använda uttrycket typer av texter utan det vidare begreppet genre och 

genrefamiljer. Ingen genre är helt individuell utan vissa relaterar mer eller mindre till varandra. 

Rose (2009, i Johansson & Sandell Ring, 2012) har delat in genrerna i tre grenar som han kallar 

familjer. Dessa tre genrefamiljer är berättarfamiljen, faktafamiljen och evaluerandefamiljen. 

Berättarfamiljen innehåller en tidsordnande, personlig återgivande eller narrativ genre samt en 

icke tidsordnande berättelse i form av nyhetsartiklar. Faktafamiljen innehåller historiska texter, 

förklaringar, instruktioner och rapporter. Evaluerandefamiljen har en argumenterande och en 

diskuterande gren, samt en respondens gren som innehåller personlig reflektion, recensioner och 

tolkningar (Johansson & Sandell Ring, 2012). 

 

Begreppet genre ska ses som något funktionellt och visar på en kommunikation och struktur som 

ordnar ett kommunikativt beteende. En genre visar på de steg och faser som likartade texter har 

och som då tillsammans gör att texten får en funktionell handling (Holmberg, Karlsson & Nord, 

2011). 

 

3.4 Genrebegreppet ur två perspektiv 

Holmberg (2008) belyser två olika skrivpedagogiska teorier i lärares undervisning, med fokus på 

två lärare som arbetar på gymnasiet. De arbetar genrepedagogiskt och på två olika sätt, utefter 

Nyretorisk forskning och Sydneyskolans genrepedagogik.  I artikeln diskuteras metodernas 

likheter och olikheter. Nyretorisk genreförklaring skulle till exempel benämna polisrapport, 

insändare och recept som genrer, då de är texter som återkommer i olika situationer genom 

sociala handlingar. Sydneyskolans genreförklaring ringar istället in några grundläggande 

framställningsformer, som till exempel återberättande, beskrivande, förklarande och instruerande. 

För att förtydliga skillnaderna på metoderna kallar han framställningsformerna i Sydneyskolan för 

textaktiviteter (TA) och för Nyretoriska metoden använder han sig av genrer. Holmberg 

(2008:125) visar på:  

tre skäl att tydligt skilja Sydneyskolans genrebegrepp – här alltså betecknat TA – 

från det nyretoriska genrebegreppet: 1) En TA återkommer i olika slags 

situationskontexter, medan en genre är mer bunden till ett visst slags social 

situation, 2) TA realiseras typiskt i en textdel, medan genre betecknar hela texter, 
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och, 3) TA har typiskt en mer fast makrostruktur, dvs. den är mer ”staged”, 

medan det är betydligt svårare att generalisera om strukturen för t.e.x. insändare.  

Genom observationer kom Holmberg (2008) fram till att TA och genre är två begrepp som man 

inte kan avvara för skrivpedagogikens teori och praktik. Det är viktigt att ta med båda dessa 

begrepp i undervisningen för att behålla balansen mellan TA och genre. TA ses som mer stabilt 

med fokus på grundläggande färdigheter och struktur, medan genre ses som mer dynamiskt och 

situationsspecifikt med fokus på textens funktion (Holmberg, 2008). 

 

3.5 Varför genrepedagogik 

Att arbeta genrepedagogiskt har motiverats på olika sätt av olika forskare. Johansson & Sandell 

Ring (2012) menar att alla människor omedvetet besitter ett slags genrekompetens vilket innebär 

att man kan växla mellan olika genrer beroende på vilket syfte personen har i kommunikation 

med andra. Att lära sig ett nytt språk innebär även att man bygger upp resurser som man har 

användning av när man skapar en förståelse för olika sammanhang. Ju fler sammanhang man 

använder och övar språket i desto fler språkliga resurser tillägnar man sig. De språkliga resurserna 

är ofta omedvetna kunskaper och resurser som kan kallas för system. Ett sådant system kan då 

framträda i form av olika genrer. Då elever växer upp i olika sociala sammanhang har de olika 

förförståelse för olika genrer och system. Lärarens uppgift blir därmed att skapa en genremässig 

förförståelse för alla för att på så vis ge eleverna det stöd de behöver i sin språkliga utveckling 

(Hedeboe & Polias, 2008).      

 

För att kunna utveckla sin språkliga kompetens behöver eleverna bli medvetna om och få en 

förståelse för vilken funktion språket fyller i ett visst sammanhang. Att lära in ett vardagsrelaterat 

språk går relativt snabbt i jämförelse med det kunskapsrelaterade som tar längre tid. För att lära in 

ett kunskapsrelaterat språk krävs medveten undervisning. Undervisningen måste även synliggöra 

hur text och språk är utformat i olika kontexter och sammanhang och hur olika språket ser ut i 

alla skolämnen. Många elever använder sig av språket på samma sätt i alla ämnen eller skriver 

som de talar, dessa elever behöver få stöttning redan i tidigare år (Johansson & Sandell Ring, 

2012). För att hjälpa eleverna med detta behöver de få tillgång till olika skrivstrategier och som 

skolverket (2011:12) skriver i sitt kommentarmaterial till kursplanen i svenska:  

Alla elever i grundskolan ska också få undervisning om skrivstrategier, det vill säga 

hur man skriver olika slags texter, hur man bygger upp dem och hur den aktuella 

texttypens språk ser ut. Därför är strategier för att skriva olika typer av texter med 

anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag ett centralt innehåll i alla 

årskurser. 
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Elever möter olika texter i olika ämnen och att arbeta genrepedagogiskt är inget som enbart är till 

för svenskämnet utan kan med fördel användas inom alla ämnen i skolan (Johansson & Sandell 

Ring, 2012). 

 

Genom att arbeta genrepedagogiskt görs lärarna mer medvetna om språket och hur det påverkar 

inlärningen hos eleverna. Alatalo (2012:11) belyser i sin artikel ”vilka krav en god läsundervisning 

ställer på lärarens kunskaper och vilka kunskaper de faktiskt har”. Alatalo (2012) utgår bland 

annat från Moats (2009), som hävdar att man behöver kunskap om språkets strukturer om man 

ska kunna genomföra en effektiv läs- och skrivundervisning. Alatalos (2012) datainsamling består 

dels av en intervjustudie som var inriktad mot lärares möjligheter och svårigheter att ha lektioner 

inom just läs- och skrivundervisningen, dels av en enkätundersökning. Enkätundersökningen 

berörde lärares attityder, arbetsvillkor och arbetssätt. Alatalos resultat visar att många lärare inte 

förstår hur deras undervisning påverkar elevernas läsutveckling. Det framkom även att många 

speciallärare/specialpedagoger och klasslärare har ett kunskapsglapp när det gäller den 

grundläggande förmågan att kunna undervisa elever med läs- och skrivsvårigheter och att kunna 

identifiera detta hos eleverna. Detta kunskapsglapp berörde bland annat att lärarna inte kunde 

svenska stavningsregler, inte hade kunskaper om skillnader i det skrivna och talade språket och 

även att de hade svårigheter med språkets strukturer (Alatalo, 2012). Som avslutning skriver 

Alatalo (2012:13) att ”lärares kännedom och medvetenhet om hur talspråk och skriftspråk 

korresponderar och om hur detta inverkar på elevers läsinlärning kan vara en betydelsefull bas”. 

Genom ett genrepedagogiskt arbetssätt synliggörs språkets strukturer och medvetenheten om hur 

talspråk och skriftspråk samverkar (Johansson & Sandell Ring, 2012). 

 

3.6 Hur man kan arbeta genrepedagogiskt - Cirkelmodellen 

Cirkelmodellen är en pedagogisk modell som på engelska kallas ”the Curriculum Circle”, vilken 

kan vara en utgångspunkt när man arbetar med språk och kunskapsutveckling i skolan. Den kan 

användas i alla skolämnen och som en naturlig del av undervisningen med syftet att eleverna ska 

tillägna sig ämnes- och genrekompetens. Den ser dels till ämneskunskaper och själva språket i 

ämnet men även slutprodukten i form av en egenproducerad text. Cykeln består av fyra faser där 

interaktion och utvärdering är viktiga ingredienser i varje fas. I beskrivningar av denna modell 

framhävs lärarens kunskaper om cykeln som centralt för det stöd eleverna får (Johansson & 

Sandell Ring, 2012; Gibbons, 2010; Hedeboe & Polias, 2008).  
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Cirkelmodellens fyra faser 

 

Fas 1: Bygga upp kunskaper.  

I denna fas har man som mål att bygga upp elevernas bakgrundskunskaper genom att de får tala, 

lyssna och läsa (Gibbons, 2010). Eleverna ska även ges möjlighet att utveckla ett undersökande 

arbetssätt och lässtrategier. Läraren utarbetar ett tydligt syfte och mål utifrån elevernas 

förförståelse och kursplan. De får sedan arbeta i par eller grupper då det i den här fasen ska vara 

fokus på kommunikation (Johansson & Sandell Ring, 2012). Ett första steg kan vara att 

undersöka vilka förkunskaper och erfarenheter eleverna har inom det ämne man valt att arbeta 

med. Viktigt är även att man tar upp svåra ord och förklarar dessa ingående så att alla förstår 

(Bengtsdotter Katz & Nygren-Junkin, 2013). Genom att läsa olika texter tillsammans med 

eleverna och understryka vissa specifika ord och nyckelbegrepp, kan eleverna få en vana av att 

prata om språket som finns i de olika texterna (Gibbons, 2010).  

 

Fas 2: Studie av texter inom samma genre. 
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I denna fas är målet för eleverna att de ska förstå den textgenre som man valt att arbeta med, att 

diskutera syfte, struktur och texternas språkliga drag. Därmed synliggörs vad som kännetecknar 

och utmärker den textgenre man arbetar med. Läraren ger eleverna olika förebilder inom samma 

genre. Om eleverna ska göra ett arbete om svenska fåglar och genren är faktatext så kan en 

faktatext om måsar dekonstrueras gemensamt. Exempeltexterna kan hämtas från böcker, 

tidningar eller texter som läraren skrivit själv (Johansson & Sandell Ring, 2012; Gibbons, 2010). I 

samtal om exempeltexter kan eleverna upptäcka olika mönster inom olika slags genrer. Genom 

upptäckten av de olika mönstren skapas ett gemensamt språk för hur man talar om språket i 

texten, detta kallas för metaspråk. Syftet med att använda sig av ett metaspråk är att lyfta olika 

strukturer och språkliga drag som är väsentliga för att syftet med en textgenre ska kunna uppnås 

(Johansson & Sandell Ring, 2012). Genom att arbeta med texterna på detta sätt kan man även 

hjälpa eleverna att utveckla en textrörlighet (Bengtsdotter Katz & Nygren-Junkin, 2013). 

 

Fas 3: Gemensam konstruktion av text  

I fas 3 ska en gemensam text produceras med hjälp av den bakgrundskunskap om ämnet och 

genren som eleverna besitter från de föregående faserna. I det gemensamma skrivandet är det 

eleverna som kommer med idéer och förslag om vad som ska skrivas. Läraren är den som styr 

skrivandet av texten och stöttar eleverna genom att ställa frågor som belyser textens olika steg, 

som till exempel: - Vad börjar man med? Eller frågor som mer har fokus på språkliga val, som till 

exempel: – Kan vi skriva det på något annat sätt? – Finns det något mer vi kan ändra på i texten?  

I processen arbetar man med textens struktur, byter ut ord eller begrepp som passar bättre, rättar 

de grammatiska felen, stavfel och så vidare. Att fokusera på de grammatiska felen i texten i detta 

skede gör att det tas upp i ett relevant sammanhang där eleverna får en bättre förståelse för 

strukturen. Den färdiga texten kan skrivas ut och sättas upp i klassrummet, för att eleverna ska få 

ännu en förebild. Denna fas är en viktig del i cirkelmodellen då den tydliggör processen för hur 

man skapar en text inom en viss textgenre (Gibbons, 2010; Johansson & Sandell Ring, 2012). 

 

Fas 4: Textkonstruktion 

Denna fas syftar till att eleverna ska skriva egna texter, individuellt eller parvis, inom den 

textgenre de arbetat med i tidigare faser. Tack vare det förberedande arbetet har eleverna getts en 

medvetenhet om vad som kännetecknar textgenren. Med stöd av detta och genom deras 

gemensamma text kan eleverna nu ta sig an den individuella uppgiften (Gibbons, 2010). Under 

tiden eleverna skriver bör de även påminnas om arbetsgången. Utifrån det gemensamma 

metaspråket och feedback från lärare eller elev kan de sedan bearbeta och diskutera texten 

(Johansson & Sandell Ring 2012). 
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3.7 Kritik mot genrepedagogiken och cirkelmodellen 

Humphrey & Macnaught (2011) kritiserar cirkelmodellen och menar att läraren kan få för stor 

roll i klassrummet. När det handlar om det gemensamma skrivandet kan man fundera på hur 

mycket kontroll läraren ”bör” ha och de menar att det är viktigt att läraren lyssnar på eleverna 

och låter dem delta i skrivandet av texten. För att eleverna ska känna en delaktighet i arbetet bör 

läraren och eleverna dela på ansvaret och läraren ska vara en vägledare för eleverna. Det är då 

viktigt att läraren ställer öppna frågor som bjuder in eleverna till diskussion om vad som ska 

skrivas för att lektionen inte ska upplevas lärarstyrd. En annan viktig aspekt som Humphrey & 

Mcnaugth (2011) tar upp som är nära förknippad med kontroll är tid. För att eleverna ska få den 

stöttning som de behöver skulle läraren behöva gå igenom samma textgenre upprepade tillfällen 

och skriva gemensamma texter flera gånger. Om det inte finns tid till upprepning kan det leda till 

att eleverna inte får rättmätig kunskap om genren vilket i sin tur kan leda till dåligt självförtroende 

hos eleven i den individuella skrivprocessen (Humphrey & Macnaught, 2011). 

 

Liberg (2009) belyser och kritiserar genrepedagogiken ur ett mer didaktiskt perspektiv. Hon 

menar att de lärare som väljer att arbeta utefter denna undervisningsmodell också gjort ett 

didaktiskt val när det kommer till val av innehåll i undervisningen. Då en lärare väljer ett innehåll 

förmedlar hon samtidigt en språksyn till eleverna vilket avspeglas i undervisningen. Liberg (2009) 

anser att det behövs en medveten balansgång mellan sex olika sätt att bedriva språkundervisning 

vilka hon benämner som diskurser: färdighetsdiskursen, kreativitetsdiskursen, processdiskursen, 

genrediskursen, diskursen om sociala praktiker samt den sociopolitiska diskursen. Genom att 

arbeta inom dessa diskurser kan fokus förflyttas från undervisningsinnehållet mot en 

sociokulturell kontext och att läsandet och skrivandet då påverkar elevernas identitetsutveckling. 

Genom skoltiden förväntas eleverna också utveckla ett kritiskt förhållningssätt. Med den grunden 

ska de aktivt kunna välja hur de vill träda in i olika språkpraktiker. Det är då viktigt att ha ett brett 

perspektiv på språk i undervisningen med fokus på både funktionalisering och formalisering för 

att nå framgång i skolan. Både struktur och funktion behövs integrerat när färdigheter ska läras 

in. Liberg (2009) varnar för att genrepedagogiken kan gå mot att bli för 

instrumentaliserad/formaliserad och därmed visa sig mindre verksam.  

 

3.8 Knutbyprojektet – en utvärdering av implementeringen av ett genrebaserat 

undervisningssätt i en F-6 skola 

Kuyumcu (2011) har i sin rapport utvärderat implementeringen av genrebaserad undervisning, 

mellan åren 2000-2005, på en skola utanför Stockholm. Hon genomförde både intervjuer, 

enkätundersökningar, observationer, samt analyser av elevtexter för att komma fram till sina 

resultat. I intervjuerna har lärarna fått redogöra för sina tankar och uppfattningar om att arbeta 
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genrepedagogiskt. Genom att analysera svaren har Kuyumcu (2011) haft som avsikt att belysa hur 

sju lärare upplevt undervisningssättet efter implementeringen. Ett av Knutbyprojektets syften var 

därför att redogöra för lärarnas uppfattningar om projektet. Utvärderingen var enligt Kuyumcu 

(2011:8) även ett sätt att ”belysa tillämpbarheten av den genrebaserade undervisningen i en F-6-

skola, särskilt med tanke på att det också finns en del kritik mot modellen bland en del forskare”. 

För eleverna i årskurs 5 har även resultaten av nationella prov jämförts med motsvarande resultat 

från tidigare år och visat att resultaten har höjts något men att det krävs ett längre arbete för att 

kunna göra en säkrare utvärdering. 

 

Intervjuerna visade att lärarnas uppfattningar om implementeringen skiljde sig åt men att de var 

övervägande positiva. De lärare som hade fördjupat sina kunskaper på en fortbildningskurs var 

de som var mest positivt inställda. Många av lärarna i projektet ansåg att de genom 

implementeringen av genrepedagogiken hade utvecklats som lärare. Dock var det många i detta 

projekt som även var nöjda med sitt gamla sätt att undervisa och ansåg att de inte fått några nya 

idéer att addera till undervisningen.  

 

Lärarna intervjuades bland annat om vilka positiva effekter och svårigheter de upplevt genom 

arbetet, hur de ville undervisa framöver, hur de tillämpade stöttning samt vad de hade för tankar 

om tillämpningen av cirkelmodellen. Flera positiva effekter påvisades av lärarna, detta innefattade 

bland annat ett mer medvetet språkbruk hos eleverna med ett bättre fokus på olika texters syften, 

uppbyggnad och grammatiska drag. Många lärare ansåg också att målen för lektionerna blev 

tydligare. Men det som lärarna såg som mest framträdande hos de flesta elever var den positiva 

utvecklingen av deras skrivförmåga. De svårigheter som lärarna upplevt med implementeringen 

var tidsbristen när de arbetade med de olika genrerna samt att eleverna kunde tröttna på temat 

när man arbetade med det under en så lång tid. Lärarna tyckte även att det kunde bli för mycket 

fokus på akademiska teknikaliteter vilket gjorde att det spontana skrivandet kom i skymundan. 

Lärarna hade fått en god förståelse för hur genrepedagogiken stöttade eleverna i deras lärande 

och skrivande. Stöttningen skedde genom att lärarna följde de olika faserna i cirkelmodellen, men 

även genom att sätta upp genreplanscher på väggarna, ge återkoppling genom bland annat 

diskussion. När det kom till tillämpningen av cirkelmodellen ansåg de flesta lärarna att ingen av 

faserna skulle utelämnas, dock tyckte flera lärare att man inte alltid behövde gå igenom vissa faser 

lika noga. Om man till exempel arbetade inom samma tema så behövde inte fas ett gås igenom 

lika noggrant igen. Sammanfattningsvis menade Kuyumcu (2011:155) att ”elevernas medvetenhet 

om såväl texternas genrestruktur som deras lexikogrammatiska drag ansågs bidra till utvecklingen 

av elevernas grammatiska kunskaper, ordförråd och skrivförmåga, men även till deras 

läsförmåga”.  
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4. Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka lärares erfarenheter av och uppfattningar om att arbeta 

genrepedagogiskt och jämföra detta med tidigare forskning om det genrepedagogiska arbetssättet. 

4.1 Frågeställningar 

1. Vad ser lärarna för fördelar och nackdelar med genrepedagogiken? 

2. Hur beskriver lärarna tillämpningen av cirkelmodellen? 

3. Hur beskriver lärarna sina erfarenheter och uppfattningar om scaffolding inom 

genrepedagogiken? 

4. Hur ser förhållandet i fråga 1-3 ut i relation till tidigare forskning om och utvärderingar av 

ett genrepedagogiskt arbetssätt? 
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5. Metod 

5.1 Metod för datainsamling 

Vårt val av metod för datainsamling är kvalitativ intervjumetod och då i form av en 

respondentintervju. Denna metod passar bra då vi som forskare vill ta reda på vilka erfarenheter 

och uppfattningar ett forskningsobjekt har kring ett fenomen. Vi utgick från tematiska 

frågeställningar för att vi då kunde ge intervjuobjektet frågor som var mer vittomfattade. Med 

detta menas att intervjupersonen i fråga kunde utveckla sina svar mer utefter hennes 

uppfattningar av vad som är viktigt att ta upp med utgångspunkt i det centrala i frågan 

(Esaiasson, 2012). Vi använde oss av en låg grad av standardisering i frågorna vilket gjorde att 

språket anpassades utefter den intervjuade och frågorna kunde komma i en ordning som passade 

den intervjuade bäst. På detta sätt kunde vi även formulera följdfrågorna efter den intervjuades 

svar och möjlighet gavs till ett mer öppet samtalsklimat samtidigt som samtalet blev mer 

anpassningsbart mot den riktning som intervjun tog (Trost, 2010). Under intervjun utgick vi från 

vår intervjuguide (bilaga 1). Vår intervjuguide grundar sig på Kuyumcus (2011) intervjufrågor 

med fokus på positiva aspekter, negativa aspekter, hur lärare beskriver tillämpningen av 

cirkelmodellen samt hur de beskriver sina erfarenheter och uppfattningar om scaffolding i 

undervisningen.  

5.2 Urval & material 

För att få tag på intervjuobjekt mailade och ringde vi till olika skolor vilka har genrepedagogik 

som en del av deras profil på skolan. Vi försökte att inrikta oss på lärare som arbetade i 

mellanåren. Vi hittade fem intervjuobjekt i tre större städer i olika delar av landet. Alla lärare 

arbetade på skolor där många elever hade svenska som andraspråk.  

Lärare 1: har arbetat som lärare och med genrepedagogik i sju år. När intervjun ägde rum 

arbetade läraren på en 1-9 skola i mellansverige. Läraren arbetade även som genrepedagogisk 

förläsare. 

Lärare 2: har arbetat som lärare i 17 år och med genrepedagogik i fem år. När intervjun ägde rum 

arbetade läraren på en 6-9 skola i mellansverige. 

Lärare 3: har arbetat som lärare i sex år och med genrepedagogik i ett år. När intervjun ägde rum 

arbetade läraren på en 1-6 skola i södra Sverige. 

Lärare 4: har arbetat som lärare i fem år och med genrepedagogik i ett år. När intervjun ägde rum 

arbetade läraren på en 1-6 skola i södra Sverige. 
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Lärare 5: har arbetat som lärare i 14 år och med genrepedagogik i tre år. När intervjun ägde rum 

arbetade läraren på en 1-6 skola i mellansverige.  

Intervjuguiden kan ses i bilaga 1.  

5.3 Genomförande 

Eftersom vi fick tag på fem lärare att intervjua delade vi upp det så att en av oss genomförde två 

intervjuer och en av oss genomförde tre. Intervjuerna tog ca 30min vardera, fyra gjordes över 

telefon och en gjordes på lärarens arbetsplats. Före varje intervju bad vi intervjuobjektet att sitta i 

ett ostört rum för att samtalet inte skulle kunna avbrytas eller störas. Vid varje intervju spelade vi 

in samtalen på mobil och dator, för att säkerställa att minst en ljudinspelning skulle gå att lyssna 

på efteråt.  

5.4 Databearbetning, analysmetod och diskussion 

Efter varje intervju transkriberade vi hela samtalen. Intervjuutdragen i uppsatsen är anpassade till 

skriftspråket för att öka läsbarheten. Med inspiration från Kuyumcus (2011) undersökning har vi 

analyserat våra resultat utefter fyra teman som korresponderar med våra frågeställningar. 

Resultaten har vi sedan lagt in under resultat och analysavsnittet, se avsnitt 6. I våra två första 

teman har vi valt att undersöka fördelar och nackdelar med genrepedagogiken för att se vilka 

uppfattningar lärarna hade av det genrepedagogiska arbetssättet. Det tredje temat visar på hur 

lärare beskriver tillämpningen av cirkelmodellen för att få en inblick i hur lärare genom ett 

genrepedagogiskt arbetsätt kan realisera läroplanen. I vårt fjärde tema undersökte vi lärares 

erfarenheter och uppfattningar om scaffolding i undervisningen, detta för att scaffolding är ett 

centralt begrepp inom genrepedagogiken. I diskussionen jämför vi våra intervjuades svar med 

Kuyumcus (2011) undersökning och tidigare forskning. Avslutningsvis diskuteras resultaten i 

relation till läroplansteoretiskt ramverk samt att vi tar upp didaktiska implikationer och egna 

reflektioner. 

 

5.5 Reflektion över metod 

I forskning bör man alltid sträva efter en hög validitet och reliabilitet. För att få en hög validitet 

på våra forskningsfrågor bör svaren vara relevanta och syfta mot vårt forskningsobjekt som i det 

här fallet är lärares tankar och åsikter (Kylén, 2004). Vi valde kvalitativ intervju som metod 

eftersom vi ville få ett mer utforskande svar på lärares erfarenheter och uppfattningar och 

därmed få en hög validiteten på vår metod. Risker med intervju som metod och som kan påverka 

validiteten är att lärarna kanske ger oss svar som de tror att vi vill höra. En annan riskfaktor med 
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intervju som metod är att våra begränsade kunskaper om området kan hämma oss i 

intervjusituationen och hur vi uppfattar svaren. 

Med reliabilitet menas tillförlitlighet och hur sanna uppgifterna man får fram är. Vår empiri är 

sanningar ur olika personers synvinklar. Erfarenheter och uppfattningar skiftar men kan ändå 

vara reliabla om man finner en form av stabilitet i svaren (Kylén, 2004). För att öka reliabiliteten i 

vår analysmetod har vi använt oss av en intervjuguide och sedan delat in analysen i fyra teman för 

att få en klarare arbetsprocess. Lärarna som vi intervjuat har dock inte samma erfarenheter och 

utbildning att arbeta genrepedagogiskt vilket kan påverka reliabiliteten.  

5.6 Etiska principer 

När vi genomförde vår intervjustudie tog vi hänsyn till en rad forskningsetiska principer som 

syftade till att ge normer för hur förhållandet mellan oss som forskare och 

undersökningsdeltagarna skulle se ut. Inom de forskningsetiska principerna finns ett 

grundläggande individskyddskrav som vi klargjorde och fick godkännande av 

undersökningsdeltagarna innan intervjuerna ägde rum. Individskyddskravet delas in i fyra 

huvudkrav som presenteras nedan:  

 

Informationskravet: innebär att man ska informera den som blir intervjuad om syftet med 

studien, utan att avslöja allt, då det kan påverka intervjuobjektets svar. Man ska även berätta vilka 

villkor intervjuobjektet som deltagare har och att hon kan avsluta intervjun när hon vill, utan att 

detta medför någon påverkan på personen i fråga (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

Samtyckeskravet: innebär att intervjuobjektet samtycker, för att det ska gå att genomföra en 

intervju. Man måste även informera den medverkande att den har rätt att bestämma över sin 

medverkan. Den bestämmer själv på vilka villkor den ska delta, även hur länge den vill medverka 

och den kan avsluta när den vill (Vetenskapsrådet, 2002).  

 

Konfidentialitetskravet: innebär att de uppgifter som intervjuobjektet lämnar skyddas så att inga 

oberättigade kan ta del av dem. Informationen får inte användas som någon slags åtgärd eller få 

för att få ett beslut om till exempel vård. Detta får man enbart göra om man har ett medgivande 

av den berörda (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

Nyttjandekravet: de uppgifter intervjun ger om intervjuobjektet ska behandlas konfidentiellt och 

får enbart användas för forskningsändamål. Uppgifterna får inte användas för kommersiellt bruk 

(Vetenskapsrådet, 2002). 

 



25 

 

6. Resultat/Analys 

Vi vill i vår analys visa på lärares erfarenheter av och uppfattningar om den genrepedagogiska 

undervisningen. Detta har vi gjort genom att dela in våra resultat i fyra olika kategorier: positiva 

aspekter, negativa aspekter, hur lärare ser på sambandet mellan teori och praktik, samt hur de ser 

på tillämpningen av scaffolding i undervisningen.  

Positiva aspekter – Sara Karlsson 

För att få reda på vilka positiva aspekter lärarna kunde se med genrepedagogiken ställde vi i vår 

intervju direkta frågor om vilka positiva effekter de har kunnat konstatera under deras arbete med 

cirkelmodellen. Här kunde alla lärare se en positiv utveckling hos eleverna inom flera aspekter. 

De positiva aspekter som hamnade mest i fokus i analysen var elevernas utveckling av skriv- och 

läsförmåga, en ökad språklig medvetenhet och användandet av ett metaspråk, samt en ökad 

motivation. Nedan beskrivs dessa aspekter en och en med exempel från de intervjuade lärarna.  

 

Alla lärare ansåg att elevernas skrivförmåga utvecklats till det positiva. En bidragande orsak till 

detta menade lärarna var elevernas medvetenhet om textens övergripande struktur inom de olika 

textgenrerna. Dessa kunskaper gjorde även att alla elever skrev mer och längre texter, vilket lärare 

3 uttryckte: ”Jo det har man verkligen sett, alltså just att de behöver den här strukturen de flesta 

av dem.  Och i genrepedagogiken får man ju en väldigt klar och tydlig struktur, så det har blivit 

bättre”. På samma fråga om genrepedagogiken leder till utvecklandet av elevernas skrivförmåga 

sa lärare 4: 

Det som har fungerat bäst är att alla eleverna har blivit skrivande. När de gick i 
årskurs 4 så var det väldigt många som knappt skrev för att de helt enkelt inte 
hade någon förmåga att hitta de egna orden och att formulera sig så att de fick ner 
det på papper. Men med genrepedagogiken så skriver alla. Alla skriver mer och 
det är en utmaning för alla, det är väldigt lätt att individualisera för alla. Så att man 
kan utmana alla elever, oavsett på vilken nivå de är på. 

Lärare 2 menade i sin tur att innehållet blir tydligare eftersom de kunskaper som eleverna tillägnar 

sig i ett arbetsområde även följer med dem in i nästa tema: ”när vi sedan ska gå vidare till nästa 

arbetsområde, då är det ju ett nytt ordfält och ett nytt kunskapsfält de ska tillägna sig. Men då har 

de ju också med sig alla de linking words och de andra orden som de lärt sig”. 

 

Den positiva utvecklingen av elevernas skrivförmåga har enligt några lärare även visat sig i de 

nationella proven. Lärare 2 nämnde att: ”det märks när de gör nationella proven i 9:an också”. 
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Och menade att en av anledningarna till de goda resultaten kunde vara att eleverna lärt sig se 

skillnader mellan olika genrer och dess syfte. Samma lärare sa: 

De får ju skriva reflektioner efter varje arbetsområde som vi tar reda på. Och då 
säger de faktiskt att dem har greppat genren, att de har förstått vad en 
argumenterande text är. Det är också någonting som So lärarna, alla ämnen där 
man ska reflektera, resonera, argumentera har nytt av.  

På frågan om genrekunskaperna även bidragit till att öka elevernas läsförståelse var alla lärare 

eniga. Lärare 5 sa:   

Ja, nu kommer ju nationella proven snart. Och då är det ju mycket med 
läsförståelse, sen frågor som bygger på sökläsning där jag frågar om saker som de 
ska hitta i texten. Men nu när vi har jobbat med struktur och visat på det här 
hypertemat som står i första meningen i stycket. Att om man tittar där så ser man 
ju vad stycket handlar om och att man faktiskt inte behöver sitta och läsa hela 
texten för att hitta svaren, utan man kan snabbt se vilket stycke svaret finns i.   

Lärare 3 höll med om att genrekunskaperna bidrar till att öka läsförståelsen och sa:    

Ja det blir det ju så i det långa loppet, just eftersom de lär sig hur texterna är 
uppbyggda och att just kunna dela in det, det blir lättare för dem helt enkelt. Att 
känna igen texterna. Och det är ju ofta så att eleverna inte läser så mycket och är 
väldigt ovana läsare så att när de har en mall eller har sett en text så är det rätt så 
skönt för dem att kunna koda av den fort. De fyra genrer som vi har arbetat med, 
dem har de full koll på. 

Lärare 4 höll med detta och pratade också om vikten om genrekunskaper för en ökad 

läsförståelse:  

Ja, absolut. Läsförståelse handlar ju egentligen i grunden om att man måste förstå 
vad det är för text man möter. Man måste veta om man slår upp en tidning om 
det är en debattartikel, faktaartikel eller om det är helt enkelt är en berättelse. Och 
när du vet det och när du vet syftet med texten så får du ju också en bättre 
läsförståelse. Så absolut så förbättras ju läsförståelsen. 

Genom det genrepedagogiska arbetssättet ansåg alla lärare som vi intervjuat att elevernas 

språkliga medvetenhet stärkts. Lärare 1 sa: ”Eleverna blir så mycket mer språkmedvetna och de 

känner sig mer trygga och säkrare när de skriver. Vi skriver väldigt mycket”. Samma lärare 

menade vidare att eleverna lärt sig att alltid skriva upp de ord som de inte förstått så att dessa 

kunde gås igenom. 

 

Denna språkliga medvetenhet visade sig även genom det talade språket. Lärarna var alla överrens 

om att de genom genrepedagogiken hittat ett gemensamt metaspråk i klassrummet och att det 

hade märkts i elevernas sätt att tala om texter. Lärarna påstod att elevernas språk hade förändrats 

mot ett mer korrekt vokabulär, vilket inte bara stärkt elevernas skolspråk och begreppsförråd, 
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utan även att de kunde känna igen sig i det och använda det. Lärare 3 uttryckte sig så här 

avseende detta: 

Det är det att man i dialog med eleverna kan gå in på det här metaspråket och 
hitta på dina mentala processer och dina tidsbindeord. Att det blir en djupare 
diskussion med eleven istället för att bara slänga in lite adjektiv. Det ger inte lika 
mycket som att de får de här mentala processerna eller aktionsprocesserna som 
dem är väldigt med på nu. Det blir att de sätter sig in mer i sina egna texter också. 

Alla lärare ansåg vidare att kommunikationen mellan lärare och elever underlättades av detta 

arbetssätt eftersom de kunde prata om grammatiken och strukturen i funktionella sammanhang. 

Genom användandet av ett metaspråk och en ökad språklig medvetenhet menade lärarna att 

elevernas möjligheter till språkutveckling ökade. Lärare 4 uttryckte sig så här: 

Det ger dem en helt annan möjlighet att utveckla sitt eget språk. Man kan 
koncentrera sig på en del och de vet vilka delar jag pratar om. Så vi kan tala 
samma språk. Tidigare så kunde det vara ganska mycket kringkommentarer som 
var mer att: - du behöver utveckla ditt språk lite mer. Men vad betyder de 
egentligen? För en som inte förstår vad jag menar med att utveckla språket så 
betyder de ju ingenting. Men nu har vi en gemensam bas, jag och eleverna, där vi 
förstår varandra på ett helt annat sätt.  Och de måste ju vara utvecklande. 

Lärare 5 menade även att detta metaspråk underlättade för eleverna att tala ett skolspråk med 

varandra i klassen: ”en av de viktigaste sakerna är ju att de har fått det här metaspråket, att 

diskutera språk med varandra. Så att man kan prata om språket och lyfta olika saker”. Lärare 4 

menade vidare att eleverna gärna får prata ett vardagsspråk på rasterna men att genrepedagogiken 

hjälpte eleverna att komma in i ett skolspråk under lektionerna:  

Det som jag tycker är en fördel också är att det är så tydligt skolspråk. Att när vi 
arbetar i skolan så är det skolspråk som gäller sen så får de gärna prata sitt 
vardagsspråk när de går på raster och så men när det är i klassrummet så ska det 
vara ett skolspråk. För att de ska kunna utvecklas. Och där blir det automatiskt ett 
skolspråk när man går in och gräver i olika texter.  

Alla lärare i vår intervju ansåg att det genrepedagogiska arbetssättet skiljde sig mycket från deras 

tidigare sätt att arbeta. De tyckte att genrepedagogiken hade en tydlig struktur och är ett arbetssätt 

som de trivdes med och som fungerar bra i praktiken. Ingen av lärarna ville gå tillbaka till ett 

tidigare arbetssätt utan såg hellre att de skulle få en chans att utveckla sina kunskaper inom 

genrepedagogiken. Lärare 3 berättade: 

Alltså jag är väldigt positivt inställd till det här.. förutsatt att man får jobba med 
det här ett tag nu så att det inte bara är en fluga just nu och att det dör ut om ett, 
två år.. utan att jag tror på det här och jag vill fortsätta arbeta med detta...  

Samma lärare menade även att genrepedagogiken också gett en tydlig struktur och stöd, vilket 

läraren tyckte var positivt: 
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Jag tycker det är mycket bättre att jobba genrepedagogiskt. Jag är rätt så 
ostrukturerad själv som person, så även för min del så har det ju gett en tydlighet i 
undervisningen, så det stöttar ju inte bara eleverna utan även mig. Så jag tycker att 
det har varit mycket positivt.  

Detta gav lärare 4 stöd i som menade att ett genrepedagogiskt arbetssätt kunde ge elever ett 

bättre fokus i skrivprocessen:  

Tidigare har det varit ganska mycket så att men skriv lite granna om någonting, nu 
hade vi en utflykt, skriv lite om utflykten och så lämnar man ut uppgiften på det 
sättet. Och då tappar man väldigt många, för hur ska man börja, hur ska man 
skriva, vad ska man fokusera på. Det är sällan någon avslutning. Jämfört med 
tidigare så vet jag ärligt talat inte vad jag hållit på med. Det har varit så att nästan 
när man ser det nu så har det andra varit ganska så bristfälligt. Även att jag tror att 
jag har jobbat som många andra lärare, men när man inte har en tydlig metod så, 
men de kanske man kan ha. Men det här är väldigt tydligt för eleverna. 

Lärare 2 kunde inte tänka sig att arbeta på något annat vis eller gå tillbaka till ett tidigare arbetssätt 

utan ville gärna fortsätta att utveckla sina kunskaper inom genrepedagogiken: 

Det är jättestor skillnad. Det går inte att gå tillbaka till något annat, det här vill 
man bara utveckla. När man ser med denna entusiasm och motivation och de driv 
som man hittar hos eleverna. Det kan man ju aldrig ta ifrån dem och ju mer jag lär 
mig, ju mer ser jag att jag har förändrat mig. Skillnaden är att nu har jag ett klart 
mål och jag vet varför jag tar in dem. Jag har mycket klarare för mig vad eleverna 
ska lära sig.  

Lärare 5 menade i sin tur: ”Men sen är det ju strukturen i texterna, den redskapen gör ju att 

eleverna skriver en helt ny sorts texter och får lusten till att skriva” 

Denna motivation och lust menade lärare 2 att det genrepedagogiska arbetssättet bidrog till:  

Skrivglädjen kommer till eleverna när de känner sig trygga med en genre. För att 
nu är det enda de vill göra är att fortsätta skriva berättelser. Alltså man märker att 
man hittar motivationen hos dem att gå vidare och utveckla. För eleverna märker 
att de faktiskt kan. 

Negativa aspekter – Elin Hägglund  

På detta tema om vilka negativa aspekter eller vilka svårigheter lärarna kunde se med arbetet inom 

genrepedagogiken använde vi oss av direkta frågor. Nedan exemplifierar vi aspekterna om 

lärarstyrning, uttråkade elever och tidsbrist.  

 

Lärare 1 tog upp en negativ aspekt om att det lätt kan bli för lärarstyrt om man inte är medveten 

och varierar sin undervisning beroende på individerna. Läraren menade att detta kan leda till att 

eleverna blir uttråkade och tappar intresset för ämnet: 
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Det finns sidor med pedagogiken som kan göra att om man inte gör det på rätt 
sätt och på ett medvetet bra sätt så kan det bli fel. Då kan det bli för monotont 
och det kan bli för lärarstyrt. Det är ju meningen att barnen ska tänka själva men 
att de då ändå inte blir så. 

Att det blir för lärarstyrt kan i sin tur leda till att eleverna lätt blir uttråkade och att det kan 

bromsa vissa elever. I fas 2 där man dekonstruerar texter och går in mer på djupet, märkte lärarna 

att det blev jobbigt för eleverna att sitta länge och arbeta med samma text. Lärare 3 menade att 

det, i denna fas, även kunde finnas en risk att lektionen blir mer lärarstyrd och att eleverna då kan 

bli uttråkade. Lärare 3 sa: 

Emellan åt kan man ju känna att de är uttråkade faktiskt, just i den här 
dekonstruktionen när man verkligen går på djupet… då kan man ju känna att nu 
får vi nog ta en liten paus i det. Det blir liksom för abstrakt och väldigt styrt av 
mig som lärare, då sitter de mest tysta och lyssnar och räcker upp handen och 
tittar… 

Lärarna 4 och 5 tog också upp en aspekt om fas två och den funktionella grammatiken. Lärare 4 

menade att det fanns svårigheter för lärarna med detta, just för att det var så nytt för dem. De 

befann sig även i en utvecklingsfas där de fick lära sig mer om den funktionella grammatiken 

eftersom de inte stött på den tidigare. Lärare 4 sa: 

Så det är ju fortfarande en utvecklings fas som jag befinner mig i som lärare, jag 
kan ju inte riktigt det här än. Så vi håller ju också på att lära oss. Vi har det som 
utbildning på skolan, vi håller på att lär oss nya genrer på skolan hela tiden. Men 
det är framförallt språket som är nytt, den funktionella grammatiken.  

Lärare 5 menade att man måste tänka om en del när det gäller undervisningen och användandet 

av den funktionella grammatiken, eftersom det är något annat än vad den traditionella 

grammatiken handlar om och som de flesta fått lära sig i skolan.  

 

En annan risk med att arbeta genrepedagogiskt är att lärare ger eleverna för tydliga mallar och för 

mycket stöttning i skrivandet. Lärare 3 påpekade att detta ibland kan hämma vissa elever och att 

det då kunde bli tråkigt för de som är duktiga: 

Vad man kan känna nu när vi är inne i det narrativa är ju att det hämmar ju… kan 
hämma de som är lite bättre, som inte nödvändigtvis vill följa den här tydliga 
mallen, för i det narrativa... en berättelse kan ju börja med ett slut… för som 
elever som är lite längre fram och som har det här kreativa i sig så kan det hämma 
lite faktiskt.  

Tidsbristen var också en aspekt som de flesta av de intervjuade lärarna tog upp som ett problem. 

De menade att de ville arbeta mer ämnesövergripande, men ansåg att det var svårt att hinna med 

arbetet just för att det tog så mycket tid att planera. Lärare 2 ville gärna utveckla sitt arbete och 

arbeta mer ämnesövergripande men kände samtidigt att tiden inte räckte till. Lärare 3 tog också 
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upp svårigheterna med att arbeta ämnesövergripande och att på så vis få en röd tråd genom all 

undervisningen: 

Det är att försöka få ihop det och få en rödtråd genom hela undervisningen. Men 
att ha det som renodlad svenskundervisning tycker jag är kanon, men det är ju det 
att kunna ta det vidare in i alla ämnen. Det tycker jag är lite svårt. 

Lärares syn på teori och praktik i relation till cirkelmodellen – Sara Karlsson 

I denna del analyseras hur olika lärare tänker kring tillämpandet av de olika faserna i 

cirkelmodellen. Detta görs genom att titta på hur mycket fokus som lärarna lägger på varje fas 

och om det anser att någon fas är viktigare än någon annan. Genom att lärarna fått berätta hur de 

tillämpat de fyra faserna har vi fått fram exempel på lärarnas erfarenheter av undervisning i de 

fyra faserna. 

 

En fråga som lärarna fick ta ställning till i intervjun var om de ansåg att alla fyra faser i 

cirkelmodellen var lika viktiga. Fyra av lärarna ansåg att alla faser var viktiga och samtidigt fanns 

det en del olikheter i deras svar på vilka faser de la mest fokus på. De menade att det var 

beroende på sammanhang och om de arbetade med samma genre men med ett annat tema. 

Lärare 2 hade glömt bort vad de fyra faserna bestod i men ansåg sig ändå arbeta 

genrepedagogiskt. Lärare 3 ansåg att alla faser var lika viktiga men la ändå mer fokus på fas 1 och 

fas 2 och svarade så här: 

Jag tycker att de är lika viktiga allihop. Nu arbetar vi med de elevgrupperna som 
inte har de förkunskaper som man annars kanske tar för givet. Dom har inte en 
grund att stå på, så det börjar ju oftast med att man måste bygga upp det och det 
gör vi på lite olika sätt. Ibland åker vi på en utflykt, ibland ser vi en film, ibland 
läser vi en text. Men just det att man har en start. Där alla har samma 
utgångspunkt och någon ting att referera till. Den uppstarten i samband med de 
gemensamma aktiviteterna, den gemensamma konstruktionen, det är väl de två 
som vi har lagt mest krut på. 

Lärare 4 som arbetade på samma skola som lärare 3 var inne på samma spår och menade vidare 

att fas 2 kommer få mindre fokus när eleverna är mer insatta i den: 

Det är ju det som är själva styrkan i pedagogiken kan jag tycka, att man skapar en 
gemensam grund att stå på. Så att alla har lite förförståelse för det man ska arbeta 
med. Sen är det ju så, för just nu arbetar vi väldigt mycket med fas 2 och den 
delen kommer ju ta mindre tid ju längre vi har kommit.    

Lärare 1 tyckte att man kunde lägga mindre tid på vissa faser beroende på hur mycket de arbetat 

med dem tidigare men att fas 1 ändå måste få ta mycket tid: 
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Det beror ju på vilket ämne det handlar om, om dem känner till ämnet väl som 
man läser om då. Och hur mycket man har jobbat i den genren. Men alltså, fas 1 
tar ändå alltid längre tid eftersom det är där man ska få in ämneskunskaperna. Sen 
tar ju fas 4 också ganska lång tid, när de ska skriva själva. 

Lärare 5 förklarade vidare att flexibiliteten var viktig och att det fungerade att lägga mindre vikt 

vid någon fas om den redan hade gåtts igenom noga och om de då arbetade vidare med samma 

tema eller samma genre: ”Alla faserna är ju lika viktiga och det är ingen som man kan hoppa över 

helt. Men när man gjort en text ganska många gånger så kanske man inte går igenom alla fyra 

stegen lika mycket”. 

 

På frågan om lärarna lade stor vikt vid fas 2 i undervisningen menade alla att de gjorde det därför 

att det var här som de byggde upp genrekunskaperna och diskuterade språket i de olika texterna. 

Här kunde de diskutera tempus och språkliga drag i texterna och att detta gav eleverna en grund 

att stå på inför nästa fas. Lärare 2 svarade på frågan: 

Ja, jättemycket. Alltså typiska ord som man använder, när man argumenterar till 
exempel.  Det finns ju ganska många sätt att inleda meningar på som behövs när 
du argumenterar. Vi jobbar fram listor med ord, dels så jobbar vi fram dem 
tillsammans och sen kompletterar jag med ord.  

Lärare 2 pekade även på vikten av genremedvetenhet: ”Hur skriver man en recension, en 

argumenterande text, en insändare, ett reportage och så vidare? Då jobbar vi väldigt mycket med 

att bygga upp en kunskap i hur en sådan här text ser ut i struktur och språk”. Lärare 2 menade 

vidare att det gick att inkludera elevernas intressen i grammatikundervisningen och att ibland välja 

genre efter elevernas intresse: 

I engelskan i sexan så skulle de få skriva en egen berättelse. Först hade jag tänkt 
att de skulle jobba efter en specifik genre, men då visade de sig att en del ville 
jobba med fantasy andra med skräck. Så då samlade jag in deras idéer och sen 
gjorde jag en power point kring typiska drag så det vart lite interaktivt så. 

Här kan man se att läraren blandar Sydneyskolans genreförklaring med det litterära och att 

begreppet genre kan tolkas på olika sätt. 

 

Lärare 3 pekade på fas 2 och menade att den funktionella grammatiken faller sig mer naturlig än 

den traditionella grammatiken för eleverna. Läraren menade även att fas 2 var viktig för elevernas 

genre- och grammatiska medvetenhet:  

I början var de väldigt skeptiska, de var ju lite vana vid substantiv och verb och 
adjektiv och utgå ifrån det men nu när de arbetat med den funktionella 
grammatiken ett år så faller det sig naturligt. Man lägger stor vikt vid detta just 
eftersom att när man tidigare har tittat på våra elevers texter så är det ju väldigt 
mycket hopp i tidsformer, det blir inget sammanhang och de överanvänder ord 
som ”och” och ”sen”. Det har fungerat oerhört bra att gå på djupet in i texterna, 
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att ge dem alternativen till att utöka sina texter helt enkelt med andra ord (här 
syftar han till ”och” och ”sen”). Så det lägger vi mycket stor vikt vid. 

Lärare 5 motiverar varför det är viktigt att lägga stor vikt vid grammatiken så här: 

Ja, vi har ju pratat mycket om olika processer eller verb, vad de har för funktion 
och hur man kan variera dem och vad tidsord är, är också något som vi har ägnat 
mycket tid åt. Jag jobbar med grammatik på ett helt annat sätt med den här 
klassen än vad jag gjort förut. Och de flesta eleverna älskar grammatik, de tycker 
det är jätteroligt. De ser ju liksom mönster. Om man jämför med mattematik, där 
man kan se mönster och struktur och sådant så får man ju de i språket här också. 
Som gör det förklarligt. 

I diskussionen om fas tre så menade lärare 2, som arbetade med högstadieelever, att denna 

utelämnades helt, att det säkert skulle gå att organisera men att fokus hellre lades på det 

individuella skrivandet. Läraren pekade på sina egna bristande kunskaper om cirkelmodellen och 

tillade: ”Jag skulle ju vilja fördjupa mig mer i vad genrepedagogik är för någonting”. 

 

I intervjun frågade vi vidare hur lärarna såg på utelämnandet av någon av faserna. Lärare 4, som 

arbetade i mellanstadiet, menade att när eleverna blivit äldre kanske man kunde utelämna fas 2 

och 3 men inte just då:  

Näe, inte just nu tycker jag absolut inte det. När de blir äldre sen, tanken här är ju 
att hela skolan arbetar genrepedagogiskt från förskoleklass till 9:an. Genom det så 
förutsätter jag att när man kommer upp i högstadiet sen så ska de kunna skriva 
alla genrerna.  Vilket innebär att fas 2 kan man ju då hoppa över och möjligtvis fas 
3. Så att man skapar en gemensam grund till att börja med, men att man sedan vet 
hur man ska skriva texterna. Så att man kan de språkliga dragen, man kan 
strukturen. Men det vet jag inte riktigt än, jag är inte tillräckligt insatt i det hur det 
kommer att bli så att säga. 

Lärare 1 menade att man skulle kunna utelämna fas 4: ”För att de inte är mogna att skriva själva, 

de lär sig bättre, det är bättre att stanna vid en gemensam text. Det ger ingenting liksom”. Detta 

var ett oväntat svar eftersom fas 4 är den fas där eleverna ska få producera något eget. Här kan 

man dock räkna in att läraren arbetar med helt nyanlända elever och att då producera en helt egen 

text kan bli alldeles för svårt och kräver än mer förarbete. Läraren menade vidare att man istället 

kunde jobba kvar med samma genre och då inte vara fullt lika noggrann i fas 2 och istället kunde 

de snabbare komma vidare till fas 3 och tillslut det egna skrivandet. Samma lärare fortsatte att 

prata om cirkelmodellen: 

Jag jobbar ju verkligen inte bara med genrepedagogik dagarna i ända. Men så fort 
jag jobbar med texter, så fort vi ska läsa eller skriva så är det den här metoden som 
jag använder. Och cirkelmodellen har man ju för att planera hela sin undervisning. 
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Samtidigt varnade samma lärare för cirkelmodellen som metod och sa att den kan bli för 

monoton och att andra lärare kan misstolka metoden och att uppgifterna då kan bli för 

lärarstyrda eller att eleverna får sitta själva och arbeta med uppgifter:  

Även fast den är ganska tydlig, så gäller det också att det inte ska bli något 
monotont bara för avcheckning. Så fungerar det inte, det finns inga fylla i böcker 
som man kan använda sig av, det finns inget som säger att det här tar si och så 
lång tid, utan det beror ju helt på eleverna och med lucktexter vet jag att jag 
brukar vara lite noga med, att man inte får sitta själv och göra en sådan. Utan det 
ska vara en muntlig övning där eleverna ska diskutera och använda sitt språk. Man 
får inte sitta själv och göra en sådan, för då blir det som ett prov och det är inte de 
som är meningen. Då blir det lätt lite för mycket rätt och fel och 
genrepedagogiken där är det egentligen inte rätt och fel. För där finns det 
egentlige väldigt mycket nyanser. I lucktexterna finns svar som är fel, men det 
finns också mycket att diskutera kring, vilka ord man ska stoppa in. Det kan 
variera, för det kan finnas flera rätt så att säga. 

I intervjuerna framkom det även att lärarna tänkte olika när det kom till att arbeta utefter ett visst 

tema. Vi ställde då en fråga om de kunde berätta om olika temaarbeten som de arbetat med. Tre 

av lärarna såg då teman som något övergripande genren, medan två av lärarna såg genren som 

tema. Lärare 2 hade jobbat tematiskt med tema kärlek: 

Ja, när vi till exempel jobbar med novellen så gör vi det. För den ingår i ett 
tematiskt område som är tema kärlek då. Då har vi börjat med att arbeta med en 
litteraturcirkel där alla böcker är på temat kärlek, så då har vi fem olika böcker i 
varje grupp. Den mynnar ut i att skriva en bokanalys här i åttan. 

Lärare 3 menade istället att genren var temat:  

Alltså där har vi ju varit främst i den argumenterandegenren, det är där vi har lagt 
stor vikt också just med temaarbeten. Det har varit lättast i och med att det i So 
ämnena och No ämnena så är det väldigt mycket att man ska argumentera och se 
skillnader och likheter. Så där har vi gjort det. Det andra har tyvärr blivit lite mer 
renodlat svenska. Tanken är ju att det ska genomsyra men det är ju inte så lätt när 
man är helt ny på det. 

Lärare 4 som arbetade på samma skola såg också temat som ämnesövergripande och då inom en 

viss genre, dock visade svaret på en tanke om tema som något som står utanför genren: ”nu har 

vi jobbat väldigt mycket med de argumenterande texterna och det tar man ju in i alla ämnen. Men 

det är inte så att vi har haft ett direkt temaområde än så länge”. 

 

Hur lärare ser på scaffolding/stöttning & feedback – Elin Hägglund 

Scaffolding/stöttning är ett centralt begrepp i genrebaserad undervisning, som innebär att lärarna 

ger eleverna stöttning under arbetet så att de kan utvecklas. Under denna punkt analyseras hur 
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lärarna ser på tillämpningen av scaffolding i klassrummet och det ges även olika exempel. Vi har 

även fokuserat på vilken slags feedback lärarna ger till elevernas texter vilket också fungerar som 

stöttning för eleverna i deras lärande.  

 

Alla lärare ansåg att scaffolding/stöttning var en av de viktigaste aspekterna inom 

genrepedagogiken eftersom man kan se hela genrepedagogiken som scaffolding. De flesta lärare 

pratade om andra typer av scaffolding som de använde sig av under hela processen i det 

genrepedagogiska arbetet. Exempel på stöttning kunde vara att de satte upp planscher på 

väggarna med sammanbindande ord eller använde sig av matriser. Lärare 2 sa att när de 

tillsammans i klassen skrivit en gemensam text alltid satte upp den på väggen. Eleverna kunde då 

gå dit och läsa på den när de ville för att till exempel se strukturen. Lärare 2 berättade vidare att 

”det är ju ganska lätt att grafiskt visa hur en novell är uppbyggd, då har vi det uppe på väggen så 

det alltid sitter där. Plus att de får det i dokumentform också”. Lärare 4 sa att de också använde 

sig av ungefär samma typ av scaffolding: 

Sen är det alla planscher som är på väggarna, där dels den funktionella 
grammatiken är uppe med processerna och exempel på evaluerande ord och 
tidsord som de hela tiden kan luta sig mot. Och de språkliga dragen och 
strukturen hur det ska byggas upp. Men även exempel texter på väggarna som de 
kan gå och titta på. 

Lärare 2 berättade även att när de jobbade i fas 2, där man dekonstruerar texten, gick de igenom 

texten noggrant i helklass och i mindre grupper. De letade då upp de typiska dragen för genren 

och skrev upp dem. Detta för att eleverna skulle få stöttning och fördjupa sig i genren de 

arbetade med och att de lättare skulle förstå vad som är typiska drag för genren. 

 

Lärare 5 sa att alla de fyra faserna i cirkelmodellen är en slags stöttning för eleverna. I fas 1 

menade läraren att de inhämtade mycket kunskap från varandra för att kunna förbereda för sina 

texter. I fas 2, då man dekonstruerar en text, lärde sig eleverna hur textens struktur såg ut och de 

fick en slags stöttning genom det. Lärare 5 sa även: 

Och sen den gemensamma texten är ju också väldigt mycket stöttning, där vi 
diskuterar och använder den väldigt mycket innan de skriver själva. Mina har mest 
fått skrivit i par, och det är ju också en väldigt bra stöttning att kunna hjälpa 
varandra att formulera och så. 

Lärare 1 berättade att de använder sig av genreplanscher med ämnesord och matriser när de 

skriver. Dessa matriser hade de inte skapat gemensamt i klassen utan det var en färdig matris som 

läraren gav till eleverna i klassen. Matriserna visade på strukturen för genren och kunde bland 

annat innehålla bilder som stöttning till eleverna i deras skrivande. Läraren påpekade även att det 

är viktigt att veta när man ska ta bort stöttningen, den får inte ligga kvar för länge så att det blir 

för enkelt för eleven.  
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Lärarna 3 och 4 pekade på ett elevnära bildstöd som en av de viktigaste stöden för deras elever 

under arbetet med en genre. Bildstödet skulle göra att eleverna förstod vilken genre de jobbade 

med och ge dem stöttning under hela arbetet. Lärare 3 sa att: 

Vi använder oss av smartboard i stort sett hela skoldagen med hjälp av bilder och 
så vidare... eleverna får producera egna bilder som vi sen har uppe i klassrummet 
hela tiden. Så det finns, stödet finns runt dem hela arbetsområdet och det har ju 
fungerat mycket bra… just att kunna titta sig omkring. 

I fas 3 ska lärare och elever skriva en gemensam text. Där är läraren den som skriver och elever 

och lärare ska diskutera tillsammans vad som ska skrivas och hur de ska formuleras. Denna text 

sa lärarna 3, 4 och 5 att de sedan satte upp i klassrummet som stöttning för eleverna att kunna gå 

tillbaka till och se strukturen i. Lärare 4 använde även den gemensamma texten till några elever 

som kunde ha svårt att komma igång med sitt skrivande. Läraren uppmuntrade då eleverna att 

skriva av denna text först, för att sedan ändra några ord i texten och gå vidare till att bli mer och 

mer självständiga när de skriver. Läraren gjorde detta för att eleverna inte skulle känna sig 

utelämnade om de inte kom på själva vad de skulle skriva. Lärare sa vidare att ”så länge de skriver 

så är det bättre än att de inte skriver alls. 

 

Lärare 2 visade ett annat sätt att ge stöttning på. Genom att ge eleverna exempel på olika texter 

som tillhörde olika betygsnivåer kunde eleverna själva se vilken textuppbyggnad som 

kategoriserade de olika betygsnivåerna:  

Eftersom de ska få betyg nu i sexan så lyfte jag fram de tre betygstegen att 
formulera sig i skrift. Sen gav jag ett exempel på hur en sådan text kunde se ut på 
E-nivå, C-nivå och A-nivå. Vi diskuterade dem tillsammans och vad de såg för 
skillnader. 

Läraren menade att dessa diskussioner hjälpte eleverna att få upp ögonen för hur man kan 

formulera sig i skrift och se hur strukturen ser ut på de olika nivåerna. Lärare 2 menade även att 

det blir en slags scaffolding i och med att de får sitta i grupper och diskutera fram vad de ser för 

skillnader och likheter och vilka olika strukturer de kan finna på de olika betygsnivåerna.  

 

Något som alla lärare tog upp var feedbacken de gav till eleverna, som en slags scaffolding. Alla 

lärare ansåg att detta också var en viktig del i processen för att hjälpa eleverna att utvecklas i sitt 

skrivande. Lärare 2 läste igenom elevernas texter och gav dem feedback genom att skriva olika 

kommentarer till texterna, vilket hjälpte eleverna när de skulle arbeta vidare med dem. Lärare 2 

beskrev även att feedbacken kunde se ut på olika sätt: 

När jag får en text som jag ska ge feedback på, då skriver ju jag de på sidan och 
skriver då att här har du gått rakt på slutsatsen, man får inte följa din tankekedja 
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hur du har kommit fram till den här slutsatsen, det här måste du utveckla eller om 
det är en novell till exempel, vändpunkten saknas eller att den är för omfattande 
för att vara en, faktiskt hamna inom novellgenren. Eller en oväntad vändning 
saknas, hur skulle den kunna se ut? Och så kan jag ställa några frågor, om det är 
en röd tråd som saknas i texten, så försöker jag peka på var i texten den försvinner 
och vad hände med den. Övergångarna mellan styckena är inte helt klockren. Men 
det är både språk, struktur och själva genren.  En novell ska ju gärna, det ska ju, 
där är det ju viktigt att man är väldigt noga med miljö och person och 
beskrivningar, och beskriva stämningen och så. 

 

Samma lärare berättade vidare att eleverna också arbetade med att ge kamratrespons: 

Och då bereder vi tid för det i undervisningen, så att de får ägna en eller två 
lektioner åt kamratrespons. Sen får de använda den här responsen de har fått från 
mig och sina kamrater och utifrån de jobba vidare med sitt arbete. 

Lärare 4 arbetade med bedömningsmatriser som en slags feedback av elevernas utveckling av 

texterna. Med bedömningsmatriserna som stöd fick eleverna lära sig att gå igenom sina egna 

texter. Därmed kunde de se vad som kunde utvecklas och se om de hade förstått strukturen i 

själva genren: 

I den här Låt språket bära1 så finns det ett extra arbetsmaterial med 
bedömningsmatriser. De är till för eleverna själva, de är texter där de själva får 
bedöma sina texter. Och när de kan de språkliga dragen bra, och strukturen och så 
vidare så kommer de här bedömningsmatriserna vara jätte bra för dem. För där 
går man igenom texten väldigt noggrant och de får själva bedöma då om de tycker 
att de har fått med alla delar, så får de avsluta med att skriva vad de kan utveckla. 

Lärare 4 berättade vidare att matriserna var nya för dem då och att eleverna därför fick sitta två 

och två eller fyra och fyra för att kunna hjälpa varandra att bedöma utifrån matriserna. Läraren sa 

även att ”sen utgår ju jag från vad de har skrivit, för de lämnas ju inte att enbart själva att göra en 

bedömning, men då utgår ju jag från vad de själva har bedömt”. 

 

Ett annat sätt att arbeta med feedback som lärare 1 pratade om, var att gå igenom texten 

tillsammans med eleverna enskilt. Läraren menade att skrivprocessen inte var färdig bara för att 

eleverna skrivit en text, utan att det var viktigt att texterna var korrekta också. Att sitta och gå 

igenom texten tillsammans menade läraren var en del i processen till att det skulle bli en mer 

korrekt text. 

 

                                                 
1 Johansson, Britt och Sandell Ring Annika (2012). Låt språket bära – genrepedagogik i praktiken. Stockholm: Hallgren & 

Fallgren Studieförlag AB 
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7. Diskussion 

I denna del diskuteras lärares syn på fördelar- och nackdelar med genrepedagogiken, vilken typ av 

stöttning lärare anser att de kan ge eleverna genom detta arbetssätt och vi tittar även på skillnader 

mellan teori och praktik i relation till cirkelmodellen utifrån lärarnas svar. Dessa aspekter 

diskuterar vi i relation till tidigare forskning samt några av de resultat som Kuyumcu (2011) 

kommit fram till i hennes redovisning av Knutbyprojektet.  

 

Positiva aspekter – Sara Karlsson 

Resultatet visar på flera, enligt lärare som vi intervjuat, positiva effekter med det 

genrepedagogiska arbetet.  En av de positiva effekter som lärarna oftast nämnde var elevernas 

utveckling av sin skrivförmåga. De positiva effekterna av elevernas skrivförmåga visades både i 

våra intervjuade lärares uppfattningar och i de resultat som Kuyumcu (2011) kom fram till i 

hennes undersökning. Där beskriver Kuyumcu (2011) hur elevernas medvetenhet om texternas 

övergripande struktur bidragit till att elevernas texter blivit längre och utförligare och med ett 

tydligare innehåll än tidigare. Elevernas ökade språkliga medvetenhet kan även bidra till deras 

kunskapsutveckling och som Karlsson & Nord (2011) menar att den systemiskt funktionella 

grammatiken ska bidra till. Eleverna får enligt de intervjuade lärarna, i vår och Kuyumcus (2011) 

undersökning, en tydligare bild av syftet med olika texter och genrer. På så vis kan eleverna ha 

getts en förståelse för språkets betydelse i olika sammanhang och därmed ökat sina möjligheter 

att tillägna sig fler språkliga resurser (Hedeboe & Polias, 2008). 

 

Genom att lärare och elever använder sig av grammatiken som ett kommunikationsmedel och då 

i sociala syften (Johansson & Sandell Ring, 2012) anser lärarna i vår studie att eleverna tillägnat sig 

en ökad språklig medvetenhet. De anser även att eleverna tillägnat sig ett metaspråk och att detta 

sker i och med det genrepedagogiska arbetssättet. Då lärarna arbetat på detta sätt anser flera av 

dem att de fått en bättre kommunikation med eleverna, med ett starkare skolspråk i klassrummet 

och att de märkt en större skillnad på elevernas vardagsspråk och skolspråk. Lärarna i Kuyumcus 

(2011) undersökning märkte även de förändringar i kommunikationen, där menar hon att både 

lärare och elever blivit mer medvetna om språket och att eleverna även ställer mer frågor om 

språket.   

 

En lärare i Kuyumcus (2011) undersökning och två lärare som vi intervjuat menade att de sett en 

förbättring av elevernas resultat i de Nationella proven. Då har de jämfört elevers resultat från 
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tidigare år och menar att det beror på deras genrekompetens och medvetenhet i hur man 

orienterar sig i olika texter.   

 

Ingen av de lärare som vi intervjuat kunde tänka sig att gå tillbaka till ett tidigare arbetssätt. De 

motiverade sina svar med att de nu hade en tydlig metod men som de gärna utvecklade vidare. I 

Kuyumcus (2011) undersökning var inte alla lärare lika positivt inställda, vilket till stor del 

berodde på lärarnas kunskaper om genrepedagogik. Om de lärare som vi intervjuade hade mer 

kunskaper i genrepedagogik än de som var negativt inställda till detta i Kuyumcus (2011) studie är 

svårt att säga, men det kan antas att några lärare i Kuyumcus (2011) studie kände sig påtvingade 

metoden.  

 

De flesta lärare ansåg att flertalet av eleverna uppfattat den genrepedagogiska undervisningen 

som positiv och att deras lust till att skriva ökat. Halliday (i Schleppegrell, 2004) menar att en 

förståelse för språket gör språket meningsfullt. Denna meningsfullhet kan vara en bidragande 

orsak till elevernas motivation men även att de känner en trygghet att hantera olika typer av 

texter. På detta sätt kan de känna att de får den stöttning de behöver och inte känner sig 

ensamma i skrivprocessen. Lärarna i vår studie uppgav att de fått en tydligare struktur i sin 

undervisning och att detta gjorde att de kunde stötta eleverna på ett mer meningsfullt sätt och 

med en bättre tydlighet på lektionerna. Genom genrepedagogiken ges språket en funktion menar 

Hedeboe & Polias (2008), vilket kan göra att eleverna ser en nytta med kunskaperna, något som 

lärarna menar märks i elevernas sätt att använda språket både i och utanför klassrummet. 

 

Negativa aspekter – Elin Hägglund 

I resultatet av intervjuerna framkom det att en av lärarna såg en negativ aspekt i att det lätt kunde 

bli för lärarstyrt om man inte är medveten och varierar sin undervisning. Att det kan bli för 

lärarstyrt kritiserar även Humphrey & Macnaught (2011), där de ifrågasätter hur stor roll läraren 

egentligen ska ha i klassrummet. De menar att det är viktigt att tänka på att eleverna ska ha en lika 

stor del i klassrummet som läraren. En av lärarna i vår intervju tar också upp att det är viktigt att 

eleverna lär sig att tänka själva och att läraren inte ska styra hela arbetet. Det är viktigt att tänka på 

lärarens roll, speciellt i fas 3, då man skriver en gemensam text. Där menar Humphrey & 

Macnaught (2011) att läraren ska ställa öppna frågor som vägleder eleverna, så att de får tänka 

mer själva och komma fram i en gemensam kommunikation om vad de ska skriva, då 

kommunikationen är en av genrepedagogikens viktigaste delar (Holmberg, Karlsson & Nord, 

2011).  

 

Att lektionerna blir för lärarstyrda kan även leda till att eleverna blir uttråkade och tappar intresset 

för ämnet. Lärarna tog själva upp detta som en negativ aspekt i fas 2, då de kunde ta en för stor 
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roll när de i klassen dekonstruerade och gick in på djupet i en text. Två av lärarna menade att den 

funktionella grammatiken var något nytt för dem och att deras bristande kunskaper påverkade 

undervisningen. Bristande kunskaper kan enligt dessa lärare göra att lärare faller in i en mall som 

de följer och gör att undervisningen lätt blir tråkig för eleverna. Även en lärare i Kuyumcus 

(2011) undersökning var rädd för att undervisningen skulle bli tråkigare och att kreativiteten 

skulle begränsas när eleverna skulle skriva utefter en mall. Det Kuyumcu (2011) pekar på här är 

att hon ser en risk när lärarna inte är helt insatta i genrepedagogiken, hon syftar då till att lärarna i 

huvudsak skulle se på skrivundervisningen som fasta skrivmallar som elevernas texter skulle 

anpassas efter. Genrestegen (alltså mallen) skulle då bli viktigare än textens innehåll som ”i 

princip kan varieras på ett kreativt sätt genom de faser som varje genresteg går 

igenom”(Kuyumcu, 2011:135). Liberg (2009) som kritiserar genrepedagogiken skriver också att 

om det blir för lärarstyrt så tappar man en del av den funktionella grammatiken. Hon varnar då 

för att lektionerna kan bli för instrumentaliserade och att det då kan leda till att pedagogiken inte 

visar sig lika verksam (Liberg, 2009). 

 

I våra intervjuer framkom det även att tidsbristen var en negativ aspekt. Vissa av lärarna kände att 

de ville arbeta mer ämnesövergripande men att de inte hade tiden att planera. Dessa aspekter 

skiljer sig lite från vad lärarna som Kuyumcu (2011) intervjuade sa. De ansåg att tidsbristen gjorde 

att de fick stressa på arbetet för att eleverna skulle hinna skriva texterna de hade tänkt innan 

deadlinen som deras projekt hade. De menade att de inte hade tillräckligt med tid att arbeta med 

en specifik genre som de var i behov av. Humphrey & Mcnaugth (2011) tar även de upp 

tidsaspekten som ett problem i genrepedagogiken. De menar att lärare egentligen skulle behöva 

lägga ner mer tid på fas 2 och 3, just för att eleverna ska få den stöttning som de behöver. Om 

eleverna inte får den tiden kan det leda ett dåligt självförtroende när det kommer till den 

individuella skrivprocessen (Humphrey & Mcnaugth, 2011). 

 

Teori och praktik i relation till cirkelmodellen – Sara Karlsson  

Resultatet visar på de skillnader och likheter mellan teori och praktik som jag har kunnat utröna 

utifrån lärarnas svar på hur de tillämpat cirkelmodellen. De flesta lärare var eniga om att fas ett 

måste få ta mycket tid för att det är här kunskapsinhämtningen sker. De tillämpade den här fasen 

bland annat genom att eleverna fick göra intervjuer och studiebesök. De utgick även från 

elevernas egen erfarenhetsvärld, använde sig av gemensam läsning av texter och diskuterade svåra 

ord som Bengtsdotter Katz & Nygren-Junkin (2013) bekräftar ska vara en del av fas 1. De 

använde sig därmed av ett arbetssätt som kan göra eleverna vana att prata om språket (Gibbons, 

2010). I Kuyumcus (2011) undersökning framgick det att lärarna på Knutbyskolan inte hade 

undervisat enligt cirkelmodellens fyra faser särskilt genomgående utan haft mer fokus på 

genrestrukturerna. Om för mycket fokus enbart läggs på genrestrukturen kan undervisningen bli, 
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som Liberg (2009) befarar, för instrumentaliserad med för mycket fokus på 

undervisningsinnehållet. De lärare som i Kuyumcus (2011) undersökning var negativt inställda 

mot det genrepedagogiska arbetssättet tyckte att så var fallet. En lärare i Kuyumcus (2011) 

undersökning ansåg dock att hon försökt arbeta utefter cirkelmodellen, men menade vidare att 

om de arbetade inom samma genre flera gånger så började hon utelämna vissa delar. Hon 

motiverade detta med att eleverna borde vara trygga med genren efter några genomgångar. Dock 

visade hon en osäkerhet i svaret och sa att hon inte var helt trygg i när hon kunde släppa på vissa 

bitar och inte.  

 

Fas 2 såg alla lärare i våra intervjuer som en viktig del, här kunde de hjälpa eleverna att bygga upp 

genrekunskaper, ord- och begrepps förståelse, gå på djupet och diskutera texterna. Lärarnas 

kommentarer om hur de arbetar med fas 2 stämmer bra överrens med vad Johansson & Sandell 

Ring (2012) menar ska utmärka denna fas.  

 

Att arbeta med fas 3 ska tydliggöra textskapandets process inom olika genrer (Gibbons, 2010; 

Johansson & Sandell Ring, 2012), dock var denna en fas som utelämnades helt av en av våra 

intervjuade lärare. En annan av lärarna ansåg att denna fas kunde hoppas över när eleverna hade 

blivit lite äldre och menade att eleverna då förutsätts vara väl insatta i alla olika genrer. Genom att 

utelämna denna fas förlorar eleverna en chans till diskussion om en text som ägs av hela klassen 

och som kan vara mindre känslig att skapa och diskutera om än en egenproducerad text. Denna 

fas kan även vara ett bra stöd för de skrivsvaga eleverna i en klass då de får en tydlig förebild 

(Gibbons, 2010; Johansson & Sandell Ring, 2012). Att denna fas hamnar i bakgrunden för vissa 

kan bero på att gemensamt skrivande inte är något som använts traditionellt i skolan och därför 

känns oviktig och för tidskrävande.   

 

I Skolverkets kommentarmaterial (2011:12) står det att eleverna ska tillägna sig: ”strategier för att 

skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag”. 

Humphrey & Macnaught (2011) menar i sin tur att en genomgång av samma textgenre och 

gemensamt skrivande måste ske vid upprepade tillfällen för att eleverna ska kunna tillägna sig 

rättmätig kunskap om en genre. En farhåga som jag kan se i vår empiri och i Kuyumcus (2011) är 

att många lärare släpper faserna för fort och då menar jag speciellt fas 2 och 3. En av de lärare vi 

intervjuat utelämnade alltid fas 3 eftersom hen glömt bort de fyra faserna. En annan av de 

intervjuade lärarna menade att man måste anpassa sig efter elevgruppen och om man jobbat med 

samma genre flera gånger kan släppa lite på fas 2. Flera av lärarna i Kuyumcus (2011) 

undersökning ansåg även att de behövde tillägna sig mer kunskaper om de olika faserna för att 

hitta övningar som är lämpliga och som kan anpassas efter elevgrupperna. Att tillägna sig mer 

kunskaper om genrepedagogiken och arbetet med cirkelmodellen var också något som återkom 

som önskemål hos nästan alla våra intervjuobjekt. 
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Scaffolding – Elin Hägglund 

Det man tydligt kunde se i resultatet var att alla lärare såg scaffolding som en av de viktigaste 

aspekterna under arbetets gång. Alla lärare använde sig av scaffolding men på ett varierat sätt. Ett 

vanligt sätt att använda sig av scaffolding, som framkom genom intervjuerna, var att göra olika 

planscher med till exempel evaluerande ord eller tidsord som sattes upp på väggen. Denna typ av 

stöttning kunde man se hos 4 av lärarna som vi intervjuade och även en av lärarna som Kuyumcu 

(2011) intervjuat använde sig av denna typ av stöttning. En av lärarna vi intervjuat tog upp en 

viktig aspekt av scaffolding och pekade på risker om stöttningen ligger kvar för länge. Hen 

menade att detta snarare hämmar eleverna mer än att de stöttar dem. Detta bekräftas av Hedeboe 

& Polias (2008) som menar att det är en stor utmaning för lärare att hitta balansen mellan 

utmaning och stöd. För lite utmaning och mycket stöd kan göra att eleverna mister motivationen 

och leda till frustration hos eleverna och vidare komma till uttryck i form av oro eller olämpliga 

beteenden. Den bästa situationen för en elevs utveckling är istället då det ställs höga krav 

samtidigt som den får ett stort stöd (Hedeboe & Polias, 2008). På så sätt kan läraren stötta eleven 

att arbeta på en hög kognitiv nivå som eleven annars inte skulle klarat av (Johansson & Sandell 

Ring, 2012).  

 

En av Kuyumcus (2011:139) lärare sa ”tidigare vad vi gjorde var mycket det här med att vi pekade 

på de språkliga felen. Nu försöker vi få dem att själva se och jämföra med andra texter”. Att lära 

eleverna att gå igenom sina egna texter och själva se vad som ska ändras tog även en av lärarna 

som vi intervjuade upp. Den läraren gav eleverna bedömningsmatriser att utgå från när de 

bedömde sina egna texter. Eleverna lärde sig då att själva se hur språket, strukturen och syftet ser 

ut i den specifika genren. Genremedvetenheten menar Johansson & Sandell Ring (2012) gynnar 

eleven för att de då kan visa andra som läser texten vad syftet är. Medvetenheten om genrens 

uppbyggnad och struktur gynnar även eleven som läsare då eleven lättare kan förstå och ta till sig 

syftet med en text och vad författaren vill kommunicera (Hedeboe & Polias, 2008).  

 

En lärare som vi intervjuade berättade att de använde sig av matriser som stöttning när eleverna 

skulle skriva texter. Dessa matriser var några av lärarna i Kuyumcus (2011) undersökning kritiska 

mot, de verkade tro att de måste följa dessa ”mallar” till punkt och pricka i undervisningen. Det 

kritiska förhållningssättet kan bero på lärarnas bristande kompetens inom genrepedagogiken, 

eftersom den syftar mer mot att vara en stöttning och inte enbart en mall som man ska följa. 

Trots lärarnas kritiska förhållningssätt visade Kuyumcu (2011) i sin undersökning att 

genremallarna inte hade bromsat elevernas kreativitet och variation på skrivandet och motsäger 

alltså rädslorna att mallarna skulle styra elevernas texter mot ett och samma håll. 
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En annan aspekt som alla lärare vi intervjuade tog upp var feedbacken som de gav till elevernas 

egna texter. Johanson & Sandell Ring (2012) anser att en medvetenhet om genrers struktur och 

språkliga drag är viktigt för att läraren ska kunna ge den bästa stöttningen och feedbacken till 

eleverna. En av lärarna beskrev sitt sätt att ge feedback till eleverna genom att hen gick igenom 

varje elevs text och skrev kommentarer som skulle hjälpa eleven att utveckla sitt skrivande. Det 

kunde vara till exempel att läraren frågade hur eleven kommit fram till slutsatsen eller att det 

saknades en vändning. Att ge feedback på detta sätt utfördes även av en av Kuyumcus (2011) 

lärare som också använde sig av ungefär samma metod. Det som skilde sig från vår intervjuade 

lärare var att denna lärare även kunde ge eleverna mer konkreta alternativ på hur de skulle 

formulera sig. Lärarens sätt att ge eleverna konkreta alternativ kan bidra till att det bli mer 

lärarstyrt och att eleverna inte får tänka själva som Humphrey & Macnaught (2011) tar upp som 

kritik mot genrepedagogiken. Skrivna kommentarer som feedback är inget som är specifikt för 

genrepedagogiken och jag kan här se att lärarna sammansmälter traditionellt och 

genrepedagogiskt arbetssätt på ett troligen fruktbart sätt. 
 

7.1 Diskussion i relation till läroplansteoretiskt perspektiv  

Den genrepedagogiska modellen kan liksom läroplanen ses som en formuleringsarena och som 

ett stöd för lärare att realisera skolans mål och innehåll. Ett genrepedagogiskt arbetssätt kan 

integreras i nästan alla ämnen med målet att stödja elever i deras språkutveckling. Lärare som 

arbetar efter en genrepedagogisk modell menar att eleverna genom arbetssättet tillägnar sig en 

medvetenhet om språket och utvecklar sin språkliga förmåga (Johansson & Sandell Ring, 2012; 

Hedeboe & Polias, 2012). Innehållet på lektionerna är ganska fritt att välja utefter teman och kan 

anpassas efter andra mål i läroplanen. Formuleringsarenan tittar även på tiden, vilket är en aspekt 

som diskuterats och kritiserats med det genrepedagogiska arbetssättet.  

 

Eftersom transformeringsarenan diskuterar hur innehåll i skolan väljs, kan vi se att lärarnas 

förståelse av innehållet kan spela en stor betydelse för hur detta senare realiseras (Linde, 2006). 

Om vi tittar på grammatiken, som är en viktig del av cirkelmodellen, ska lärare genom 

genrepedagogiken välja att arbeta med SFL. Att välja SFL som metod i grammatikundervisningen 

hade inte alla lärare i vår och Kuyumcus (2011) gjort utan den genrepedagogiska modellen. 

Genom den genrepedagogiska modellen får lärare en tydligare ram för hur de kan bedriva 

skrivundervisning vilket har upplevts som positivt av många lärare men även begränsande för 

andra. I våra intervjuer framkom även att lärarna tolkat vad som menas med tema i 

genrepedagogiken olika. Om lärare tolkar genre som tema finns en risk för att innehållet 

försvinner och kan leda till fylla-i-övningar.   
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Genom att undersöka hur lärarna anser att genrepedagogiken går till i praktiken kan vi få en 

uppfattning om hur denna realiseras. Realiseringsarenan tittar på hur kommunikationen sker 

mellan lärare och elevers och alla parters aktivitet under lektionerna (Linde, 2006). Lärarna i vår 

och Kuyumcus (2011) undersökning ansåg att eleverna, genom det genrepedagogiska arbetssättet, 

tillägnat sig ett tydligare skolspråk och att grammatiken på detta sätt används som ett 

kommunikationsmedel. Här kan vi då påstå att det skett en förändring, från lärares tidigare 

arbetssätt, av kommunikationen då lärare och elever kan använda sig av ett gemensamt metaspråk 

(Johansson & Sandell Ring, 2012). Vår undersökning visade även att vissa lärare ansåg att det 

genrepedagogiska arbetssättet riskerade att göra undervisningen för lärarstyrd. Beroende på hur 

modellen tolkas och realiseras kan då kommunikationen komma i skymundan, vilket gör att 

genrepedagogikens grundtankar inte realiseras.    

7.2 Sammanfattning och avslutande diskussion 

Syftet med vår uppsatts var att undersöka lärares erfarenheter av och uppfattningar om att arbeta 

genrepedagogiskt. I studien presenterar vi fyra teman som behandlar hur lärare ser på 

tillämpningen av genrepedagogiken. De två första temana behandlar fördelar och nackdelar med 

detta arbetssätt. Genom ett genrepedagogiskt arbetssätt har lärarna sett en positiv utveckling av 

elevernas skrivförmåga och en ökad språklig medvetenhet. Lärarna har dock genom arbetet med 

denna modell upplevt att lektionerna ibland blivit för lärarstyrda, vilket gjort eleverna uttråkade. 

Lärarna har även upptäckt att deras bristande kunskaper att arbeta med SFL påverkat 

undervisningen negativt och många lärare önskar att de får möjlighet att vidareutbilda sig inom 

genrepedagogiken. Det tredje temat behandlar hur lärarna beskriver tillämpningen av 

cirkelmodellen. Lärarna har uttryckt svårigheter med att få en balans mellan alla fyra faser i 

cirkelmodellen, vilket har visat sig i en osäkerhet hos lärarna i deras uttalanden och även här en 

önskan om vidareutbildning. Det fjärde temat behandlade lärares erfarenheter och uppfattningar 

om scaffolding och feedback. Alla lärare såg detta som ett viktigt återkommande inslag i 

cirkelmodellens alla faser och de ansåg att det leder till en ökad genremedvetenhet hos eleverna.  

 

Alla de lärare vi intervjuat var positivt inställda till genrepedagogiken och ingen ville byta 

arbetssätt. I resultaten som Kuyumcu (2011) kommit fram till, fanns lärare som hellre ville gå 

tillbaka till hur de arbetade innan implementeringen av det genrepedagogiska arbetssättet. Om 

lärarna själva har sökt sig till genrepedagogiken eller om de fått den implementerad från högre ort 

verkat inte ha påverkat våra intervjuades inställning, dock visades det i Kuyumcus (2011) 

undersökning. Varför ingen av våra intervjuobjekt var negativt inställda berodde med största 

sannolikhet på att de då inte skulle ställt upp på en intervju. Tre av våra intervjuobjekt hade 

dessutom hört talas om Knutbyprojektet där ett av resultaten visat att de som var negativt 

inställda till denna metod var de som hade minst utbildning och kunskaper inom 

genrepedagogiken. 
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7.3 Konklusion  

Vi har undersökt lärares uppfattningar och erfarenheter av att arbeta genrepedagogiskt. Genom 

att utsätta lärarna för en intervju fick vi dem att ifrågasätta sin egen praktik och kunskaper inom 

denna. Något som tydligt framkom i våra intervjuer var önskan från lärare att få möjlighet att 

utvecklas inom genrepedagogiken. Genom det genrepedagogiska arbetssättet ges lärare en 

stödstruktur för hur de kan arbeta med skriv- och läsutveckling och därmed en chans att hitta nya 

pedagogiska verktyg för att utveckla undervisningen i skolan. Lärare ska inte känna sig påtvingade 

en metod, samtidigt är det viktigt att utvecklas och att ta chansen att utvecklas. Eftersom olika 

metoder ska ses som stödstrukturer för undervisning så tolkas de och realiseras på olika sätt av 

olika lärare. Läraryrket är på så vis relativt fritt där ingen kommer följa en metod till punkt och 

pricka. Influenser från andra metoder kommer alltid att synas i en ny modell, både i teori och 

praktik. En lärare kommer inte att sluta med en metod, för feedback till exempel, som är 

vedertaget bra bara för att den nya modellen inte säger något om den. Vissa krav borde dock 

ställas för att man ska kunna tala om att metoden faktiskt har testats. Lärare i samma arbetslag 

borde då få samma nivå på utbildning inom en metod för att undvika missuppfattningar och för 

att få kvalitet på diskussioner. Det borde även finnas en framtidsplan för hur länge projektet ska 

fortgå, hur utveckling ska ske och när och hur det ska utvärderas i framtiden och att detta står 

tydligt för lärarna. Bara för att en metod har implementerats och prövats ute i klassrummet så 

anser vi att arbetet inte kan lämnas. För att en trovärdig utvärdering av ett projekt ska kunna 

göras måste den bli ordentligt implementerad i undervisningen, utvärderas och utvecklas och 

utvärderas igen.   

 

För att vända den negativa trenden med försämrad läsförmåga hos svenska elever i skolan behövs 

ett förändringsarbete av något slag. Vi tänker att implementeringen av en ny metod får lärare att 

tänka över sina didaktiska val. De ges även nya referenspunkter som kan leda till att de i 

slutänden blir mer säkra på att den metod de själva väljer och att denna är väl motiverad. I allt 

lärande är kommunikation a och o och för att utveckla arbetet i skolan måste pedagoger ges 

möjlighet att testa nya metoder och tid till att diskutera sina didaktiska val. Något som skulle 

kunna bidra till vidare forskning är att undersöka vad som händer om lärare får chans till 

professionellt stöd och utveckling inom genrepedagogiken, hur kommer då deras erfarenheter 

och uppfattningar av modellen att förändras? 
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Bilaga 1 – Intervjuguide utifrån Kuyumcu (2011) 

Huvudtema 1 – Uppvärmnings frågor  

Hur länge har du arbetat som lärare? 

 

Vilken utbildning har du?  

 

Vilka årskurser har du arbetat med?  

•  Vilken årskurs arbetar du med nu? 

 

Huvudtema 2 – genrepedagogik 

Jag har förstått att ni arbetar genrepedagogiskt. Hur länge har ni gjort det?  

• Vem kom med initiativet till detta sätt att arbeta? 

 

Vilka textgenrer har du hittills hunnit undervisa i din egen klass/undervisning? 

 

Vilka olika genrepedagogiska temaarbeten eller ”cykel för undervisning och lärande” har du 

hunnit testat på? 

• Hur har de fungerat? 

• Vilka positiva effekter har du kunnat konstatera? 

• Har det sett ut olika ut för olika elevgrupper? 

• Vilka svårigheter har du upplevt? 

 

Hur ser du på de olika faserna i cirkelmodellen (bygga upp kunskap, dekonstruktion, gemensam 

konstruktion, självständig konstruktion)?  

• Finns det någon fas som man kan utelämna?  

• Finns det något annat man kan ersätta dem med? 

 

Stöttning (scaffolding) är ett centralt begrepp i genrebaserad undervisning. Ge gärna några 

konkreta exempel på hur du tillämpar det i din egen undervisning? 

• Vad har det för effekt? 

• På vilket sätt lär sig eleverna att förbättra sina texter? 
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Anser du att elevernas medvetenhet om textens övergripande struktur i olika textgenrer bidrar till 

att öka deras utveckling av sin skrivförmåga?  

• På vilket sätt? 

• Bidrar denna medvetenhet även till ökad läsförståelse?  

• Om inte, vad i så fall kan bidra till denna utveckling?  

• Tycker du att denna metod passar bättre för vissa elevgrupper? (årskurs, svenska som 

andraspråk…) 

• Varför? 

 

Den grammatiska delen av elevernas genremedvetenhet, till exempel vilka ord som är lämpliga 

som bindeord eller vilken tempus som passar i en viss genre är språkliga aspekter som lärarna 

brukar lära ut i den genrepedagogiska modellen.  

• Lägger du vikt vid detta i din undervisning?  

•  Tycker du att det fungerar bra? 

 

På vilket sätt skiljer sig enligt din bedömning den genrepedagogiska modellen från ditt tidigare 

arbetssätt?  

• Vilket föredrar du? 

 

Hur tror du att eleverna upplever den genrebaserade undervisningen? 

 

Vilka faktorer anser du vara viktiga i en framgångsrik undervisning för andraspråkselever? 

 

Övriga synpunkter som du vill föra fram? 

 

 

 

 

 

 

 


