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Sammandrag 

I den här uppsatsen undersöks fyra svenska som andraspråkslärares upplevelser av den australiska 

genrepedagogiken, vilken har nått stor framgång och spridits på skolor runt om i världen. 

Pedagogiken baseras på förvissningen att alla elever, i synnerhet andraspråkselever, behöver 

explicit undervisning för att utveckla sina läs- och skrivförmågor samt för att kunna tillägna sig 

kunskaperna inom de olika skolämnena.  

Mot bakgrund av genrepedagogikens spridning i Sverige, är mitt syfte att få kunskap om hur fyra 

verksamma svenska som andraspråkslärare upplever den australiska genrepedagogiken.  

Metoden som ligger till grund för min undersökning är fenomenografin och materialet utgörs av 

fyra ljudinspelade intervjuer, som sedan transkriberats. 

Resultaten visar att samtliga informanter är nöjda med metoden. Fördelarna är att 

genrepedagogiken lett till snabba resultat, tydliga måluppfyllelser såsom förbättrade grammatik- 

och skrivkunskaper, minskat klyftan mellan elever med olika bakgrund och bidragit till ett 

kollaborativt lärande. Det visade sig också att informanterna inte upplever några nackdelar med 

metoden, men däremot stött på några svårigheter. Samtliga upplevde att den stora skillnaden mellan 

deras tidigare arbetssätt och genrepedagogiken är att det tidigare arbetssättet var implicit till 

skillnad från genrepedagogiken som är explicit, vilket bidragit till att syftet med undervisningen 

blivit tydligare för både eleverna och lärarna. Tre informanter upplevde att en av skillnaderna är att 

genrepedagogiken innebär mer förarbete men de beskrev detta som något positivt då de slipper 

”lappa och laga efter”.  

Slutsatsen är att informanterna upplever den australiska genrepedagogiken som positiv och vill 

fortsätta arbeta efter den.    

 

Nyckelord: svenska som andraspråkslärare, genrepedagogik, fenomenografi, cirkelmodellen, 

Reading to Learn. 
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1  Inledning 

Den australiska genrepedagogiken, även kallad Sydneyskolan, har den senaste tiden spridit sig på 

skolor runt om i världen. Modellen utvecklades av forskare och verksamma lärare i Australien 

under 1980- och 1990-talet. Syftet var att utveckla läs- och skrivundervisningen och ge eleverna 

bättre redskap för att möta de språkliga och kognitiva krav som läroböcker och skolans 

skrivuppgifter ställde på dem (Kuyumcu, 2004:583). Genrepedagogiken baseras på övertygelsen att 

alla elever, i synnerhet andraspråkselever, behöver explicit undervisning i hur fakta är paketerade i 

olika typer av texter för att kunna tillägna sig kunskaperna inom de olika skolämnena (Kuyumcu, 

2004:583). Modellen har nått stor framgång, vilket medfört stort intresse inom forskning, litteratur 

och bidragit till implementeringen av den runt om i världen.   

I Sverige ser man att allt fler skolor börjat tillämpa den australiska genrepedagogiken (Kuyumcu 

2013b:605). Utvärderingar som bl.a. ”Knutbyprojektet” (Kuyumcu, 2011) och “Reading to Learn” 

(Acevedo, 2009–2010) redovisar genrepedagogikens positiva resultat för språk- och 

kunskapsutvecklingen i Sverige. Det finns även formuleringar i grundskolans kursplan för svenska 

som andraspråk som anknyter till den australiska genrepedagogiken. 

 

1.1  Syfte 

Mot bakgrund av genrepedagogikens spridning i Sverige, i synnerhet dess positiva resultat för 

andraspråkselever och med tanke på att jag under stora delar av min lärarutbildning kommit i 

kontakt med genrepedagogiken, är mitt syfte att få kunskap om hur fyra verksamma svenska som 

andraspråkslärare upplever den australiska genrepedagogiken.  

Mina frågeställningar är de följande: 

 

 Vilka är svenska som andraspråkslärarnas helhetsupplevelser av genrepedagogiken? 

 Vilka positiva och negativa upplevelser har de av genrepedagogiken? 

 Vilka skillnader upplever de mellan genrepedagogiken och deras tidigare arbetssätt? 
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2  Forskningsöversikt 

I det här avsnittet presenteras en forskningsöversikt över genrepedagogiken. Det inleds med en 

presentation av Sydneyskolans genrepedagogik, vilken utgör utgångspunkt för den här uppsatsens 

undersökning. Därefter presenteras några gemensamma knutpunkter som genrepedagogiken har 

med grundskolans kursplan i svenska som andraspråk. Avsnittet avslutas med forskning som 

redovisar fördelar med genrepedagogiken, vilket slutligen följs av kritiska åsikter om modellen.  

 

2.1  Genrepedagogik enligt Sydneyskolan  

Genrepedagogiken är en pedagogisk modell som utvecklades i Australien på 1980–1990-talet 

(Kuyumcu, 2013b:605). Modellen baseras på övertygelsen att alla elever behöver explicit 

undervisning för att nå skolframgång (Gibbons, 2010:161). Det explicita arbetssättet ger alla elever, 

framförallt de som ligger i riskzonen, större möjligheter att utveckla sina kunskaper (Kuyumcu, 

2013b:606). Genom lärarnas explicita undervisning, syftar modellen till att eleverna ska bli 

medvetna om språkmönster i olika genrer och hur kommunikationen kommer till uttryck genom 

dessa specifika strukturer och språkliga drag (Johansson & Sandell Ring, 2010:27).  

Genrepedagoger menar att en medveten kunskap om hur språket fungerar i olika sammanhang 

underlättar för eleverna att lära sig språket och att lära på språket (Johansson & Sandell Ring, 

2010:27). 

Det finns olika inriktningar inom genrepedagogiken men då Sydneyskolan lyfter fram 

andraspråkselevers behov av tydlig, explicit undervisning, utgör den utgångspunkt för den här 

uppsatsens undersökning. Det är också den mest utvecklade skolbildningen inom 

genrepedagogikens inriktningar (Johns, 2002, i Kuyumcu 2013a:6). 

  

2.1.1  Genrepedagogikens tre ben 

Genrepedagogiken vilar på tre ben (Johansson & Sandell Ring 2010:30). Dessa består av Vygotskijs 

sociokulturella teori om lärande, Hallidays systemisk-funktionella teori om språk samt Rotherys och 

Martins skolgenrer och cykeln för undervisning och lärande (Johansson & Sandell Ring, 2010:30). I 

figur 1 åskådliggörs modellen. 
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Figur 1. Den genrepedagogiska modellen (Johansson & Sandell Ring, 2010:30). 

Ben 1: Som framgår av figur 1 vilar det första benet på Vygotskijs sociokulturella teori om lärande. 

Han menade att inlärning sker bäst i samspel med andra människor och med modeller att efterlikna 

(Johansson & Sandell Ring, 2010:31). En annan central punkt i Vygotskijs sociokulturella teori är 

att man lär sig bäst i situationer med höga krav tillsammans med mycket stöttning. Det är den 

optimala zonen för inlärning och den beskriver avståndet mellan det man kan prestera utan hjälp 

och det man kan utföra med hjälp av stöttning från en mer erfaren person, denna zon benämns som 

den närmaste utvecklingszonen (Gibbons 2010:17, 43, 234, Johansson & Sandell Ring 2010:31).  

Stöttning är ett centralt begrepp inom genrepedagogiken (Hedeboe och Polias 2008:16, Gibbons 

2010:24ff, Johansson & Sandell Ring 2010:30) och kommer från det engelska begreppet 

scaffolding, vilket betyder `byggnadsställning´. Byggnadsställningen används som en metafor för 

att beskriva den stöttning lärare ger till elever när de ska tillägna sig nya kunskaper. När eleven 

behärskar de nya kunskaperna kan läraren ta bort stöttningen (byggnadsställningen) men samtidigt 

måste läraren förse eleven med en ny byggnadsställning för att eleven ska kunna gå vidare i sin 

utveckling (Johansson & Sandell Ring, 2010:30 f).  

 

Ben 2: Vilar på Hallidays systematisk-funktionella grammatik och utgör grunden för språkets roll i 

den genrebaserade pedagogiken (Kuyumcu 2013a:6). Teorin betonar situationskontextens betydelse 

för vilken språklig stil som är relevant och hur det uttrycks i ett visst kommunikativt sammanhang 

(Kuyumcu, 2013a:6f). Bland annat tittar man på hur språket varierar beroende på sammanhanget 

vad gäller textens fält, relation och kommunikationssätt. Textens fält beskriver vad texten handlar 

om, relation är förhållandet mellan talare och lyssnare eller skribent och läsare och 

kommunikationssättet beskriver om kommunikationssättet är muntligt eller skriftligt (Gibbons, 

2010:160).  
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Ben 3: Vilar på den australiska modellen cykeln för undervisning och lärande vilken även kallas 

cirkelmodellen (Kuyumcu, 2013a:8, Johansson & Sandell Ring, 2010:32). Modellen har spridits 

runt om i världen och har visat sig vara en bra utgångspunkt för språk- och kunskapsutvecklingen i 

alla skolämnen. Den beskrivs närmare i avsnitt 2.1.2. 

 

2.1.2  Cirkelmodellen 

Sydneyskolans cirkelmodell beskrivs som ett kretslopp bestående av fyra faser (Kuyumcu 

2004:584, Hedeboe & Polias 2008:17, Gibbons 2010:170, Johansson & Sandell Ring 2010:32), se 

figur 2. Genom modellen använder lärare och elever språket för att bygga upp nya kunskaper, skapa 

förståelse och reflektera över det inlärda samt över själva inlärningsprocessen (Johansson & Sandell 

Ring, 2010:32). Utgångspunkten för modellen är elevernas förkunskaper om den specifika genren 

eller ämnet och beroende på vad de kan, väljs de steg ut i processen som känns relevanta. Därmed 

kan man utelämna något steg eller lägga särskild vikt vid något av momenten, allt med 

utgångspunkt i elevernas förförståelse och kunskaper (Johansson & Sandell Ring, 2010:33).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Cirkelmodellen för undervisning och lärande (Kuyumcu, 2013b:617) 

 

Fas 1: Bygga upp kunskap om ämnet 

Den första fasen är innehållsbaserad. Här inskaffar eleverna tillsammans med läraren kunskap om 

det nya ämnet, olika ämnesspecifika ord och uttryck (Johansson & Sandell Ring, 2010:33). I denna 

fas tar lärarna reda på elevernas förkunskaper om ämnet eller genren och ser vilka eventuella 

luckor, styrkor och skillnader som finns (Hedeboe & Polias, 2008:18). Läraren formulerar även ett 

tydligt syfte och mål med aktiviteten (Hedeboe & Polias, 2008:18).  
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Fas 2: Modellera genren 

I nästa steg ligger tyngdpunkten på språket. Här modellerar och dekonstruerar läraren formen och 

funktionen hos den genre som eleverna ska skriva i för att eleverna ska bekanta sig med genrens 

syfte, uppbyggnad och språkliga drag (Gibbons, 2010:171). 

 

Fas 3: Skriva gemensam text 

Det tredje steget är både innehålls- och språkfokuserat (Gibbons, 2010:171). Här skriver eleverna 

tillsammans med läraren fram en text i den aktuella genren och diskuterar innehållet och språket i 

texten genom ett gemensamt metaspråk. Detta gemensamma språk är viktigt för att kunna prata om 

språket och mönstren i texterna (Johansson & Sandell Ring, 2010:27, Holmberg, 2006:145). 

 

Fas 4: Skriva självständigt 

I det fjärde steget ska eleverna skriva en egen text med hjälp av de förkunskaper och stöttning som 

de inhämtat i de föregående stegen. Eleverna bör nu ha tillräckligt med kunskaper och 

självförtroende för att lyckas producera en egen text (Gibbons, 2010:176 f).  

 

2.1.3    Reading to Learn (R2L) 

Det senaste årtiondet har den genrepedagogiska utvecklingen börjat fokusera alltmer på elevernas 

läsförståelsestrategier i all ämnesundervisning då skrivförmågor anses utvecklas parallellt genom 

erfarenheter av läsning (Acevedo 2009–2010:18). Läsförståelsestrategierna ska hjälpa eleverna att 

känna igen språkmönster i skrivna texter för att därefter använda dessa språkmönster i sina egna 

texter (Acevedo, 2009–2010:18).  

Läsförståelsestrategierna hjälper även eleverna att identifiera väsentlig nyckelinformation och 

fakta på tre nivåer: på textraden, mellan textraderna och bortom textraderna (Kuyumcu, 2013b:611).    

Denna metod kallas för Reading to Learn (R2L) och utvecklades under den tredje generationens 

genreforskning (Acevedo 2009–2010, Kuyumcu, 2013b). Pedagogiken har nått framgång i många 

delar av världen och har visat sig öka elevernas utvecklingstakt två till fyra gånger snabbare än 

förväntat samt minskar klyftorna mellan de låg- och högpresterande eleverna i alla klasser 

(Acevedo 2009–2010:15ff).  

 

2.1.4    Begreppet genre 

Det finns olika definitioner för begreppet genre. Men då utgångspunkten för den här 

undersökningen baseras på Sydneyskolans genrepedagogik definieras genrer enligt deras definition: 

genrer är en ”stegvis, målinriktad och social process” (Martin, 1986:25).  Den beskrivs som 
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stegvis, då det vanligtvis tar flera steg för att uppnå målet för den språkliga och sociala processen, 

målinriktad, eftersom den syftar till att uppnå ett visst mål och social, eftersom människor 

interagerar socialt med varandra via genrer (Martin, Christie & Rothery, 1987:59). 

Den australiska genreforskningen har bedrivits under närmare ett halvt sekel (Kuyumcu, 

2013b:611). Under den första generationens genreforskning, vilken pågick under 80–90-talet, 

konstaterades det att det fanns sex olika kategorier av skrivuppgifter som återkom i olika ämnen; 

dessa valde forskarna att benämna som genrer (Kuyumcu, 2013b:611).  

Under den andra generationens genreforskning upptäckte forskarna att fler genrer kunde 

sammanföras till tre större övergripande grupper, så kallade genrefamiljer (Kuyumcu, 2013b:611).  

Det finns även texter som kombinerar delar av olika genrer, de kallas makrogenrer (Kuyumcu, 

2013b:614). Det finns dock olika inriktningar inom genrepedagogiken och Kuyumcu (2004:580) 

menar att genrebegreppet beskrivs olika av olika forskare. Både begreppen texttyper och genrer 

används och man tycks oenig om hur många olika genrer eller texttyper det finns (Kuyumcu, 

2004:579).                 

Den australiska språkforskaren Pauline Gibbons har skrivit två böcker om genrepedagogik, vilka 

har blivit väldigt populära runt om i världen, däribland i Sverige. Hon definierar genrer som alla de 

språkhändelser, både muntliga och skriftliga, som vi medverkar i som medlemmar av vårt samhälle 

och vår kultur och att dessa känns igen genom att man vet hur man använder genrerna eftersom de 

är en del av den kulturen (Gibbons, 2010:162). Alla genrer har ett antal särskiljande kännetecken: 

ett socialt syfte, en specifik struktur och särskilda språkliga drag (Gibbons, 2010:162).  

Andra språkforskare som skrivit om genrepedagogik och vars böcker blivit populära i Sverige är 

bl.a. Hedeboe och Polias (2008) och Johansson & Sandell Ring (2010). De definierar begreppet 

genre som en social process med igenkännbara steg och ett socialt syfte (Hedeboe & Polias 

2008:13, Johansson & Sandell Ring 2010:23). 

 

2.2  Genrepedagogik i grundskolans kursplan för svenska som 

andraspråk  

Då samtliga skolor i min undersökning, även språkintroduktionsprogrammen på gymnasiet, följer 

grundskolans kursplan i svenska som andraspråk, har jag tittat närmare på om de skriver något som 

anknyter till genrepedagogiken. Detta presenteras nedan.  

I kommentarmaterialet till grundskolans kursplan i svenska som andra språk (Skolverket 

2011a:20) nämns det att uttrycket ”typer av texter” används istället för begreppet ”genre”. De 

menar att anledningen till detta är att begreppet genre kan tolkas på många olika sätt och 
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understryker att uttrycket ”typer av texter” omfattar allt det som olika definitioner av begreppet 

genre kan stå för (Skolverket 2011a:20). Enda gången begreppet ”genrer” används i grundskolans 

kursplan för svenska som andraspråk är för årskurserna 7–9 (Skolverket 2011a:21). Där lyfter 

kursplanen fram några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån 

varandra. I kommentarmaterialet förklaras detta med att det handlar om en definierad typ av text, 

”skönlitteratur”, och dess underordnade genrer (Skolverket 2011a:21). 

 

I kursplanens gemensamma syftebeskrivning (Skolverket, 2011b:1f) formuleras bl.a. att eleverna 

ska: 

 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 

 

 ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika 

slags texter och genom skilda medier. Undervisningen ska även syfta till att eleverna 

utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra 

 

 ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om svenska språket, dess normer, uppbyggnad, 

uttal, ord och begrepp samt om hur språkbruk varierar beroende på sociala sammanhang och 

medier. På så sätt ska undervisningen bidra till att stärka elevernas medvetenhet om och 

tilltro till den egna språkliga och kommunikativa förmågan  

I kursplanens centrala innehåll för årskurs 4–6 och 7–9 (Skolverket, 2011b:4ff.) formuleras bl.a. att 

eleverna ska utveckla:  

 Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad 

och språkliga drag  

 

 Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling 

och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt deras ord och begrepp  

 

 Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel 

tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, 

innehåll, uppbyggnad och språkliga drag samt deras ord och begrepp 

Ovanstående formuleringar har anknytning till Sydneyskolans genrepedagogik som alltså syftar till 

att eleverna ska utveckla sina kunskaper tillsammans med andra genom att explicit arbeta med olika 

texter och anpassa dessa efter syfte, mottagare och situation. Inom genrepedagogiken bearbetar 

eleverna olika texter genom cirkelmodellens olika faser. Detta görs både enskilt och gemensamt 

med andra elever och läraren. Cirkelmodellens stöttning i fas 1–3 syftar även till att bygga upp 

elevernas tilltro till sina egna språkliga och kommunikativa förmågor, vilket också formuleras i 

kursplanen. Som framgår ovan framhäver även kursplanen vikten av att arbeta med olika texters 

syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag samt deras ord och begrepp, vilket är utmärkande 
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för genrepedagogiken. 

 

2.3  Varför ska man använda Sydneyskolans genrepedagogik? 

Många språkforskare och lärare är övertygade om att genrepedagogiken gynnar 

kunskapsutvecklingen, i synnerhet för andraspråkselever. 

Kuyumcu (2013b:627f.) beskriver genrepedagogiken som en verktygslåda som kan tas fram för 

att stötta elever som har svenska som andraspråk och som behöver konkret stöd i sin språk- och 

kunskapsutveckling. Hon menar vidare att genrepedagogiken kan höja elevernas beredskap inför 

nationella ämnesprov och i förlängningen även öka deras måluppfyllelse (Kuyumcu, 2013b:628). 

Detta redovisar Kuyumcu (2011) bl.a. i en utvärdering av implementeringen av genrepedagogiken i 

en F–6 skola, samt i en artikel (Kuyumcu, 2013a) om utvärderingen. Denna implementering 

inleddes 2007 på Knutbyskolan i nordvästra Stockholm (Kuyumcu, 2011:6). Resultaten visade att: 

 

 skolan lyckades höja elevernas resultat i nationella ämnesprov samt öka andelen elever 

som nådde kravnivån (Kuyumcu, 2013a:2).   

 

 eleverna förbättrade sitt sätt att skriva olika slags skrivuppgifter i de olika skolämnena 

och ökade elevernas språk- och kunskapsutveckling (Kuyumcu, 2013a:12 f). 

 

 implementeringen bidrog till att majoriteten av lärarna önskade att genrepedagogiken 

skulle permanentas som skolans pedagogiska profil (Kuyumcu, 2013a:13).  

 

Ytterligare en utvärdering som visat genrepedagogikens positiva följder är A report on school-based 

Action Research – Will the implementation of Reading to Learn in Stockholm schools accelerate 

literacy learning for disadvantaged students and close the achievement gap?(Acevedo, 2009–

2010). Rapporten bygger på projektet ”Reading to Learn”, vilken visat positiva resultat i Australien. 

Metoden redovisades i avsnitt 2.1.3. Då projektet visat positiva resultat i Australien var det 

huvudsakliga syftet att undersöka om det skulle få samma utfall i Sverige. Implementeringen av 

projektet utfördes på sju skolor i Stockholm. Utvärderingen visade att det även i Sverige resulterade 

i positiva resultat (Acevedo, 2009–2010:5).  Metoden medförde förbättringar inom läsning, 

skrivning, stavning, interpunktion och grammatik hos alla elever. I synnerhet förbättrades 

kunskaperna hos de lågpresterande eleverna, ofta andraspråkseleverna, och därmed reducerades 

klyftan mellan de högpresterande- och de lågpresterande eleverna signifikant på enbart åtta månader 

(Acevedo, 2009–2010:5f.). Projektets deltagande lärare rapporterade även ett ökat engagemang hos 

eleverna att arbeta med svårare texter samt resulterade i en större klassrumsinlärning, framför allt 

för de marginaliserade eleverna (Acevedo, 2009–2010:5).  
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Samtliga av genrepedagogikens förespråkare är eniga att metoden gynnar andraspråkselever och ger 

de ”bättre möjligheter att tillgodogöra sig undervisningen med en större behållning, eftersom den 

bygger på ett cykliskt arbetssätt och en explicit undervisning” (Rose & Martin 2012, i Kuyumcu 

2013b:606).  

 

2.4  Kritiska åsikter om Sydneyskolans genrepedagogik 

Trots att Sydneyskolans genrepedagogik har lovordats på skolor runt om i världen finns det en del 

kritik mot modellen. Kuyumcu (2004:591) menar att denna kritik främst har kommit från den 

nyretoriska skolan, vilka skiljer sig från Sydneyskolans genrepedagogik vad gäller bl.a. 

uppfattningen om huruvida genrer tillägnas implicit eller explicit. Den nyretoriska skolan hävdar att 

genrer tillägnas implicit, i motsats till Sydneyskolan som anser att eleverna behöver explicit 

undervisning för att utveckla sin genrekompetens (Kuyumcu, 2004:581). Sydneyskolans 

genrepedagogik har kritiserats för att vara alltför preskriptiv och grammatiskt inriktad. Kuyumcu 

(2004:591) menar att oenigheten mellan Sydneyskolan och nyretoriken har att göra med hur man 

ser på skrivandets natur. Nyretoriken ser skrivandet som en personlig och kreativ process, utan 

tanke på kontext eller mottagare medan Sydneyskolan ser skrivandet som en social aktivitet, avsedd 

för givna mottagare, med ett särskilt syfte och i en specifik kontext (Kuyumcu, 2004:591f).  

En annan forskare som kritiserat Sydneyskolans genrepedagogik är Liberg (2009). Hon menar att 

genrepedagogiken inte är den enda modellen för hur språkundervisning och skrivundervisning kan 

bedrivas och uppmanar svenska lärare att stanna upp och reflektera över den (Liberg, 2009:303). 

Hon lyfter fram att det finns risker med modeller som blir trender och varnar för att lärarna kan 

tappa det breda perspektivet när de går in i modellen. Den riskerar då att bli starkt 

instrumentaliserad och de didaktiska frågorna faller i skymundan (Liberg, 2009:313). 

Humphrey och Macnaught (2011) förespråkar genrepedagogiken men problematiserar att 

modellen ibland kan upplevas för lärarstyrd. Detta kan särskilt upplevas då eleverna möter stora 

utmaningar beträffande nya ämneskunskaper, nya genrer och i synnerhet när det förmedlas på ett 

andraspråk. Då krävs mer stöttning och kontroll av läraren (Humphrey & Macnaught, 2011:111 f.). 

En annan svårighet de problematiserar med genrepedagogiken är tidsbrist. De menar att tidsbrist 

kan leda till att eleverna inte får tillräckliga kunskaper om genren och därmed inte tillräckligt med 

självförtroende för det individuella skrivandet i cirkelmodellens fas fyra (Humphrey & Macnaught, 

2011:112). 

Några av de intervjuade lärarna i ”Knutbyprojektet” ansåg att den genrebaserade undervisningen 

styrde elevernas skrivande för mycket och gjorde skrivundervisningen mindre kreativ då eleverna 

anpassade sitt skrivande till givna ”skrivmallar” (Kuyumcu, 2013a:13). En annan upplevd 
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svårighet var den tidsram som klasserna ägnade åt en viss genre. Flera lärare kände sig stressade 

och bundna av deadlines och samtidigt upplevde många att de halkade efter med sitt 

undervisningsuppdrag (Kuyumcu, 2013a:13). En ytterligare svårighet som framfördes bland några 

av lärarna var att eleverna kunde tröttna på temat efter att ha ägnat det så mycket tid (Kuyumcu, 

2011:134).  

Genrepedagogikens förespråkare Johansson & Sandell Ring (2010:33ff.) försvarar kritiken om 

att modellen skulle vara för tidskrävande och formalistisk. De menar att det är värt den tid det tar 

eftersom man i slutändan får ut mycket mer av undervisningen. Om kritiken att modellen skulle 

vara för formaliserad menar de att modellen blir väldigt framgångsrik om man följer faserna i 

kombination med andra kreativa och explicita övningar med anknytning till ämnet och genren 

(Johansson & Sandell Ring, 2010:38).  
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3  Metod och material 
 

I detta avsnitt presenterar jag undersökningens metod och material samt urval. Avsnittet avslutas 

med min reflektion över metoden. 

 

3.1  Metod  

Jag har i min uppsats använt en kvalitativ metod i form av en fenomenografisk undersökning, då jag 

finner den bäst lämpad för mitt syfte. Den fenomenografiska ansatsen innebär att man som forskare 

intresserar sig för människors uppfattningar av ett fenomen, vilket Larsson (1986:12) definierar som 

”hur någon upplever något – hur något ter sig för någon”. Därmed kommer jag i denna uppsats 

använda termerna ”upplevelser” och ”uppfattningar” synonymt.  

Forskare inom fenomenografin försöker beskriva hur något framstår för olika människor och inte 

hur något egentligen är (Larsson 1986:13). Metoden är empirisk då den försöker analysera och 

beskriva vad människor har sagt vid intervjuer (Larsson 1986:13). 
 

3.2  Datainsamling och material 

Inom fenomenografin utgör främst intervjuer datainsamlingen, då syftet är att ta reda på hur någon 

föreställer sig sin omvärld (Larsson, 1986:26). Därav utgörs mitt material av fyra ljudinspelade 

intervjuer med lärare i svenska som andraspråk, som sedan transkriberats. Inför intervjuerna 

skickades ett informationsbrev ut där jag presenterade mig och min undersökning. Där informerades 

deltagarna även om att jag följer Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet 

1990). Två av intervjuerna utfördes per telefon och de andra två utfördes på informanternas skolor, i 

form av personliga intervjuer. Samtliga intervjuer ljudinspelades med en ljudinspelningsapp/ 

program.  

Intervjuerna utgick från en intervjuguide där jag ställde 5 inledande frågor för att få underlag till 

informanternas utbildnings- och undervisningsbakgrund och därefter 9 huvudfrågor för att få 

underlag till uppsatsens frågeställningar. Intervjuguiden finns i bilaga 1. 

 

3.3  Urval  

Med hänsyn till mitt syfte ville jag intervjua svenska som andraspråkslärare som har egna 

upplevelser och erfarenheter av att arbeta med genrepedagogik. Därmed vände jag mig till skolor 

vilka har genrepedagogik som en del av sin profil. Jag ville intervjua grundskolelärare och 

gymnasielärare för att öka mina chanser att få olika uppfattningar om fenomenet genrepedagogik 

och fick tag på två grundskolelärare och två gymnasielärare. I tablå 1 presenteras 
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bakgrundsinformation om informanterna.  

 

Tablå 1. Informanternas bakgrund 

Informant Kön Utbildning Undervisar i program/ämnen Undervisat 

antal år 

Undervisat 

genre-

medvetet 

antal år 

Grundskole-

lärare 1 

Kvinna Examen i SVA och idrott för 

förskola – gymnasiet 

SVA årskurs 5 och 6, engelska 

årskurs 5 och 7 samt idrott årskurs 6 

 

7 år ca 5 år 

Grundskole-

lärare 2 

Kvinna Examen i svenska och engelska för 

grundskolan, samt 30 hp i SVA, NO 

och teknik 

SVA/SV årskurs 5 och 6, engelska 

årskurs 6, NO årskurs 4–6 

 

13 år ca 6 år 

Gymnasie-

lärare 1 

Kvinna Examen i SVA, engelska, svenska 

och finska för gymnasiet 

SVA inom 

språkintroduktionsprogrammet på 

gymnasiet 

27 år ca 9 år 

Gymnasie-

lärare 2 

Kvinna Examen i svenska, medier och 

kommunikation för gymnasiet, samt 

75 hp i SVA 

 

SVA inom 

språkintroduktionsprogrammet på 

gymnasiet 

9 år ca 7 år 

 

3.4  Databearbetning och analysmetod 

Efter intervjuerna transkriberades ljudinspelningarna. Intervjuutdragen i uppsatsen är 

skriftspråksanpassade, vilket Norrby (2014:100) benämner som grov återgivning. Informanternas 

tankepaus har markerats med tre punkter ...    

Bearbetningen av intervjuerna kallar Larsson (1986:20) för kvalitativ analys. I den kvalitativa 

analysen utgår man från informanternas utsagor för att skapa kategorier varvid uppfattningarna kan 

beskrivas. Karakteriseringarna av utsagorna kallas beskrivningskategorier (Uljens, 1989:12). Inom 

fenomenografin strävar man efter att gestalta de olika uppfattningarna så att man kan beskriva olika 

typer av resonemang (Larsson, 1986:20). Uppfattningarna i beskrivningskategorierna illustreras 

med citat för att ge en god bild av vad forskaren menat med kategoribeskrivningen (Larsson, 

1986:20).  

Inom fenomenografin anser man att man kan se beskrivningskategorierna, uppfattningarna, som 

ett resultat (Larsson, 1986:23, Uljens, 1989:12). Men kärnan i analysen är jämförelsen av olika svar, 

då det är först genom jämförelsen som en uppfattning får gestalt (Larsson, 1986:31).  
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3.5  Reflektion över metod 

I min undersökning har jag sökt nå hög validitet genom att undersöka det jag avsåg att göra – 

lärares upplevelser av genrepedagogiken. Jag har också strävat efter att nå hög reliabilitet genom att 

utforma intervjufrågorna efter studiens syfte och frågeställningar och därefter utformat ett 

kategorisystem som är väl förankrat i intervjumaterialet. För att få fram en sådan sanningsenlig 

gestaltning av informanternas uppfattningar som möjligt har jag låtit läsning, reflektion och kritisk 

granskning genomsyra databearbetningen. Därmed har jag kunnat upptäcka nya dimensioner i 

svaren och formulerat nya kategorier.   

Problem som kan uppstå när man gör kvalitativa analyser av intervjudata är huruvida forskarens 

tolkning är rimlig och inte representerar dennes högst privata uppfattning (Larsson, 1986:38). Enligt 

Larsson (1986:38) och Uljens (1989:12) går detta att undvika genom att ta hjälp av en oberoende 

bedömare, vilket jag gjort i min undersökning. Jag lät en oberoende bedömare läsa mina 

transkriptioner och kategoriseringar för att se om hen också tolkade citaten på samma sätt som mig. 

Därmed fick jag bekräftat att mina tolkningar var rimliga och inte representerade min högst privata 

uppfattning.  

Ytterligare en svårighet som kan uppstå med kvalitativa intervjuer är att informanterna kan ge 

svar som de tror att forskaren vill höra. En annan risk är att informanterna svarar på sina egna 

tolkningar av frågan, vilket inte nödvändigtvis var det intervjuaren avsett med sin fråga (Larsson, 

1986:27). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

4  Resultat och analys 

Med utgångspunkt i mitt syfte och frågeställningar presenteras här resultaten under 6 

huvudkategorier för att få ett större underlag till beskrivningen av hur genrepedagogiken upplevs av 

lärarna i undersökningen. Dessa är:  

 

 SVA-lärares definitioner av begreppet genrepedagogik 

 SVA-lärares genrepedagogiska arbetssätt 

 SVA-lärares helhetsupplevelser av genrepedagogiken 

 SVA-lärares positiva upplevelser av genrepedagogiken 

 SVA-lärares negativa upplevelser av genrepedagogiken  

 SVA-lärares upplevelser av skillnaden mellan genrepedagogiken och deras tidigare 

arbetssätt. 

 

Under varje huvudkategori presenteras informanternas upplevelser i form av kvalitativt skilda 

beskrivningskategorier, efter de utsagor som framkommit vid intervjuerna. 

Beskrivningskategorierna är underlag för hur genrepedagogiken uppfattas på olika sätt av olika 

lärare. Informanternas svar kan hamna i flera beskrivningskategorier, utifrån vad de har sagt vid 

intervjuerna. Beskrivningskategorierna åskådliggörs med numrerade citat som följs av kommentarer 

där jag diskuterar informanternas upplevelser i relation till forskningsöversikten som presenterades i 

kapitel 2. Efter varje rubrikavsnitt följer en kort sammanfattning.  

 

4.1  SVA-lärares definitioner av begreppet genrepedagogik 

Innan jag kunde fråga informanterna om deras upplevelser av genrepedagogiken, måste jag först ta 

reda på hur de definierar begreppet. Nedan presenteras deras uppfattningar i form av tre 

beskrivningskategorier, vilka har skapats efter de utsagor som framkommit vid intervjuerna.  

 

 A: Genrepedagogiken står på tre ben.  Den baseras på övertygelsen att alla elever behöver 

explicit undervisning och kognitivt krävande uppgifter tillsammans med mycket stöttning 

Grundskolelärare 1 och gymnasielärare 2 hamnar under denna beskrivningskategori. I citat 1 

beskriver grundskolelärare 1 att: 

(1) 

man sätter undervisningsmålen så att man undervisar ett snäpp över deras förmåga och så 

stöttar man dem upp till den nivån och sen så kan de utföra den själv och det här bygger ju 

på Vygotskijs teori om lärande. (grundskolelärare 1) 
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Som framgår av citat 1 betonar informanten vikten av att undervisa i situationer med 

höga krav tillsammans med mycket stöttning, detta är en viktig del inom den australiska 

genrepedagogiken. Informanten refererar även till Vygotskijs teori om lärande, vilket 

genrepedagogikens ben 1 vilar på. Se figur 1 i kapitel 2. 

Gymnasielärare 2 har samma resonemang och beskriver att genrepedagogiken står på 

tre ben. 

(2) 

Vygotskij – idén om proximal utvecklingszon, att jag måste liksom upp och hitta däri, och 

där finns ju också det här att elever är resurser för varandra. Teori om språket – den 

systemisk funktionella lingvistiken eller grammatiken – det funktionella sättet att beskriva 

språket med ett metaspråk som verkligen går att använda i delar med elever också den 

pedagogiska modellen med cykeln för undervisning och lärande dit man också brukar knyta 

tanken om att det finns ett antal grundläggande texttyper. Så de tre delarna ihop och det 

intressanta då är ju att alla tre delarna var för sig spelar roll i egentligen alla sammanhang i 

skolan, även om vi inte direkt jobbar med en text och skrivande så är det ändå så att tanken 

om att elever ska jobba i det som de klarar nästan på egen hand men klarar tillsammans 

med hjälp utav kompisar och om klassrumsklimat – att man måste känna sig trygg för att 

våga ställa frågor, att alltid försöka vara explicit – att inte förutsätta att eleverna förstår 

saker utan att förklara. (gymnasielärare 2) 

 

Även denna informant refererar till Vygotskijs teori om lärande och genrepedagogikens två andra 

ben. Av svaret blir det tydligt att informanten delar genrepedagogikens idéer om den närmaste 

utvecklingszonen, vilken beskriver den optimala zonen för inlärning och avståndet mellan det 

elever kan prestera utan hjälp och det de kan utföra med hjälp av stöttning från en mer erfaren 

person (Gibbons 2010:17,43,234, Johansson & Sandell Ring 2010:31). Informanten lyfter även 

fram vikten av att vara explicit, vilket genrepedagogiken baseras på. 

 

B: Genrepedagogik handlar om kommunikation, ett antal texttyper och att förbereda 

eleverna inför kommande moment 

Grundskolelärare 1 och 2 hamnar under denna beskrivningskategori. Nedan beskriver 

grundskolelärare 1 att: 

 
(3) 

Genrepedagogik är dels hur man kommunicerar i klassrummet, vi skriver ju texter 

tillsammans och där får vi möjlighet till att prata om skrivandets hantverk i detalj. När jag 

började lära mig om genrepedagogik fick vi lära oss vad eleverna förväntades behärska och 

då kom man fram till att eleverna bör känna till ett antal texttyper och det kan man ju säga 

är den mest kända basen inom genrepedagogiken. Det handlar också om att man förbereder 

eleverna för de moment som ska komma, det är det viktigaste! (grundskolelärare 1) 

 

Av citat 3 blir det tydligt att informanten upplever att genrepedagogiken handlar om hur man 

kommunicerar i klassrummet, då hon beskriver att eleverna ”får möjlighet att prata om skrivandets 

hantverk i detalj”. Detta anknyter till genrepedagogikens tankar om att det är viktigt att ha ett 

gemensamt metaspråk för att kunna prata om språket och mönstren i texterna (Holmberg, 2006:145, 
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Johansson & Sandell Ring, 2010:27). Hon berättar också att när hon började lära sig om 

genrepedagogiken fick hon lära sig att ”eleverna bör känna till ett antal texttyper” och att det 

viktigaste för henne nu är att förbereda eleverna inför kommande moment. Texttyperna hon 

refererar till är det som den första och andra generationens genreforskning kom fram till att det 

fanns i skolans olika skrivuppgifter (Kuyumcu, 2013:611f) och det hon anser är viktigast nu, att 

förbereda eleverna inför kommande moment, anknyter till den tredje generationens genreforskning 

som fokuserar alltmer på att förbereda eleverna inför det egna skrivandet med hjälp av 

läsförståelsestrategier som ska hjälpa dem att känna igen språkmönster i skrivna texter (Acevedo 

2009–2010, Kuyumcu, 2013b). Även grundskolelärare 2 anser att genrepedagogiken handlar om 

kommunikation, ett antal texttyper och att förbereda eleverna inför kommande moment, vilket hon 

beskriver nedan. 

  
(4) 

Undervisa explicit i olika texttyper, att man tittar på exempeltexter, jobbar med olika 

språkövningar kring texterna för att förbereda dem för momentet där de ska börja skriva 

egna texter. (grundskolelärare 2) 

 

Informanten delar grundskolelärare 1:s uppfattning om att det viktigaste är att förbereda eleverna 

för kommande moment. Detta gör hon genom olika språkövningar kring de olika texttyperna. 

 

C: Genrepedagogik är ett förhållningssätt till elever 

Gymnasielärare 1 hamnar under denna beskrivningskategori. I citat 5 berättar hon att hon tycker att 

genrepedagogiken handlar mycket om hur man förhåller sig till sina elever. 

 

(5) 

För mig är det ganska mycket förhållningssätt till elever, att man månar om alla elever, att 

alla elever lär sig, att alla kan, att man anstränger sig att verkligen nå alla elever på ett sätt 

som…ja…att man  känner att man inte alltid bara för en dialog med de bästa eleverna i 

klassen. Det attraherar mig jättemycket! (gymnasielärare 1)  

 

Här visar det sig att informanten försöker nå alla elever och inte bara de bästa. Dessa tankar kan hon 

ha inhämtat från modellen Reading to Learn (R2L), vilken har visat sig minska klyftorna mellan 

låg- och högpresterande elever i alla klasser (Acevedo 2009–2010:15ff). Under avsnitt 4.2.3 

framgår att informanten använder metoden R2L. Att informanten vill ”måna om alla elever” kan ha 

att göra med att hon är lärare på språkintroduktionsprogrammet på gymnasiet, där hon ofta tar emot 

nyanlända elever och inte sällan är dessa elever ensamkommande flyktingar. 
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4.1.1  Sammanfattning definitionen genrepedagogik 

Samtliga informanter har definierat genrepedagogiken enligt den australiska genrepedagogikens 

grundtankar. Även om tre beskrivningskategorier har formulerats så skiljer de sig inte åt avsevärt 

mycket och många av genrepedagogikens grundtankar framkommer i informanternas uttalanden. 

Detta torde bero på att samtliga informanter har inhämtat sina kunskaper om genrepedagogiken 

genom litteratur och kurser som präglats av den australiska genrepedagogiken. 

 

4.2  SVA-lärares genrepedagogiska arbetssätt  
Frågan om SVA-lärares genrepedagogiska arbetssätt har formulerats för att få ett större underlag till 

hur informanterna upplever genrepedagogiken. Nedan presenteras tre beskrivningskategorier.  

A: Cirkelmodellens alla faser 

Gymnasielärare 1 och 2 hamnar under denna kategori. I citat 6 beskriver gymnasielärare 2 hur hon 

följer cirkelmodellens alla faser. 

 

(6) 

Jag följer alltid cirkelmodellen, men jag gör det på väldigt olika sätt, och jag följer den tror 

jag, idémässigt. Först måste vi bygga upp kunskap om ett ämnesområde, vi måste studera 

modelltexter, vi måste studera gemensamt och när vi har gjort det och innan jag släpper 

eleverna att skriva på egen hand så checkar jag av med dem att de själva tycker att de är 

redo att göra det. Och nu har jag helt nyanlända ungdomar. Det betyder att jag jobbar 

väldigt mycket längre i de första tre stegen och också med längre texter än vad de sedan 

producerar. Jag försöker jobba med modelltexter som är mer komplexa på den nivån det 

handlar om så att jag ger dem som kan mest en utmaning. Men här visar vi dem som inte 

riktigt har tagit till sig hur det kan se ut samtidigt som vi stöttar dem som kan mycket mer 

och alla är med i samma klassrum och pratar om samma ämne vilket jag tycker är en fördel. 

(gymnasielärare 2) 

 

Av citat 6 går det att utläsa att informanten alltid arbetar efter cirkelmodellen. Hon förklarar att hon 

lägger stor vikt vid cirkelmodellens första tre faser eftersom hon har nyanlända elever. De första tre 

faserna syftar till att bygga upp elevernas kunskaper och självförtroende för att slutligen kunna 

skriva en egen text (Gibbons, 2010:176 f). Hon lyfter även fram en av genrepedagogikens 

huvudtankar som handlar om att ge eleverna utmaningar tillsammans med mycket stöttning.  

Även gymnasielärare 1 arbetar efter cirkelmodellens alla faser, se citat 7. 

 

(7) 

Vi följer mönstret i cirkelmoddelen hela tiden men innehållet kan varieras. Det är precis det 

här mönstret som man gör: att man har en modelltext, jag tar ofta, eftersom vi har 

språkintroduktion och då följer man grundskolans kunskapsmål för 9an, så jag tar texter 

och krönikor från gamla nationella prov som vi modellerar, analyserar, sedan får eleverna 

själva välja ett ämne att skriva gemensamt om och slutligen skriva en egen text. 

(gymnasielärare 1) 
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Som framgår av citat 7 arbetar även gymnasielärare 1 med cirkelmodellen i all undervisning. En 

gemensam nämnare för gymnasielärare 1 och 2 är att de båda undervisar i språkintroduktionsklasser 

på gymnasiet och kontinuerligt får nyanlända elever. Detta kan förklara varför de alltid följer 

mönstret i cirkelmodellen. Cirkelmodellens första tre faser går ut på att förbereda eleverna inför det 

egna skrivandet, som är den slutliga fasen. Genom de tre första faserna inhämtar eleverna kunskap, 

verktyg och stöttning så att de slutligen har självförtroende nog att skriva egna texter. Att få tilltro 

till sin språkförmåga och kunna uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften, är något som 

även grundskolans kursplan för svenska som andraspråk belyser (Skolverket, 2011b:1). 

 

B: Cirkelmodellens alla faser till en början – nu inte lika genomgående men fortfarande 

medvetet med texttyper 

Denna beskrivningskategori skiljer sig från kategori A, då informanten i denna kategori beskriver 

att hon inte längre använder cirkelmodellen lika genomgående. I citat 8 berättar informanten att hon 

följde cirkelmodellens alla faser mer när hennes elever gick i årskurs 4. 

 

(8)  

Jag använde cirkelmodellen främst när eleverna gick i fyran speciellt de första gångerna, då 

jobbade jag mer med alla momenten inför fasen där de ska skriva själva men sen, nu när de 

går i sexan, då blir det ju bara lite repetition för då kan de ju redan, men i början följde jag 

cirkelmodellen ganska omfattande. Nu jobbar jag fortfarande medvetet med olika texttyper 

för att få eleverna att se skillnad och kunna greppa det sen när de kommer högre upp i 

årskurserna. (grundskolelärare 2) 

 

Här blir det tydligt att informanten upplever att hon inte längre behöver följa cirkelmodellen lika 

genomgående. Detta kan förklaras med att hon har följt samma klass i tre år, vilket innebär att 

eleverna förmodligen har tillägnat sig tillräckligt mycket kunskaper, verktyg och stöttning genom 

åren. Då utgångspunkten för cirkelmodellen är elevernas förkunskaper (Johansson & Sandell Ring, 

2010:33), väljs de steg ut i processen som känns relevanta. Därmed kan man utelämna något steg 

eller lägga särskild vikt vid något av momenten, vilket informanten beskriver att hon gör. 

 

C: Reading to Learn (R2L)  

Grundskolelärare 1 och gymnasielärare 1 hamnar under denna beskrivningskategori. I citat 9 

berättar grundskolelärare 1 om arbetssättet Reading to Learn (R2L).  

 

(9)  

De senaste två åren har jag jobbat med Reading to Learn inom genrepedagogiken. Och jag 

kan säga att sen jag började jobba med Reading to Learn så är det det som har funkat för 

mig liksom. (grundskollärare 1) 
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Av citat 9 framgår att informanten arbetar med metoden Reading to Learn (R2L), vilket är en 

utveckling av genrepedagogiken (Acevedo 2009–2010, Kuyumcu, 2013b). Informanten ger intryck 

av att hon upplever metoden fungera bättre än hennes tidigare arbetssätt. I citat 10 beskriver 

gymnasielärare 1 hur hon arbetar med metoden R2L. 

 

(10) 

Reading to Learn handlar mycket om att man går djupare in i texterna och berättar om dem, 

deras struktur, innehåll, ord, innan man läser texten, så det blir inga överraskningar eller 

”aha” upplevelser som man skulle tro blir tråkigt, men det e inte så, det här öppnar ju upp 

texten för dem. Vi läser gemensamma texter väldigt noga, man börjar med helheten för att 

sen gå in i detalj. Jag berättar om den gemensamma texten, jag berättar ganska mycket om 

den för att fånga upp de som inte har kommit så jättelångt och de lär sig av varandra. 

(gymnasielärare 1) 

 

Som visar sig i citat 10 använder även gymnasielärare 1 arbetssättet R2L och tycks ha fastnat för 

metoden. En gemensam faktor som hon har med grundskolelärare 1 är att de båda har gått kurser 

om R2L, vilket kan förklara varför de två har valt att arbeta efter den metoden. 

 

4.2.1 Sammanfattning SVA-lärares genrepedagogiska arbetssätt  

Samtliga informanter arbetar som väntat efter genrepedagogiska metoder. Gymnasielärare 1 och 2 

uppgav att de arbetar efter cirkelmodellens alla faser, vilket kan förklaras med att de båda arbetar på 

språkintroduktionsprogrammet på gymnasiet, där de fortlöpande får nyanlända elever till klassen. 

Därmed behövs en kontinuerlig undervisning för att stötta dessa elever, till skillnad mot 

grundskolelärare 2 som haft samma elever under tre år och kan därmed välja ut de moment från 

cirkelmodellen som känns relevanta. Grundskolelärare 1 och gymnasielärare 1 beskrev att de även 

arbetar efter metoden Reading to Learn som är en utveckling av genrepedagogiken. 

 

4.3   SVA-lärares helhetsupplevelser av genrepedagogiken 

SVA-lärares helhetsupplevelser är en av mina huvudsakliga frågeställningar. Samtliga informanter 

är eniga om att genrepedagogiken som helhet är ett bra arbetssätt som de vill fortsätta arbeta efter. 

Nedan formuleras två beskrivningskategorier efter informanternas utsagor. 

 

A: Ett grundtänk som används i all undervisning 

Grundskolelärare 1 och gymnasielärare 2 hamnar under denna beskrivningskategorikategori, då de 

båda uttrycker att de använder genrepedagogiken i all undervisning. I citat 11 beskriver 

gymnasielärare 2 att: 
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(11) 

Jag tänker att kunskapen om genrepedagogiken och de tre benen smittar av sig på alltihopa, 

man kan inte tänka att idag så jobbar vi med genrer, utan jag har ett grundtänk som används 

i all undervisning. Ett exempel var så här: jag hade en kollega från en annan skola som kom 

in i klassen och skulle ha en observation. Så bad hon eleverna att de skulle presentera sig 

och sa: ni kan väl berätta lite om er själva och så lämnade hon ordet till den första eleven. 

Men när den eleven inte tog ordet att berätta lite om sig själv, då insåg jag att eleverna inte 

hade något grepp om vad det innebar och då bröt jag in och sa men jag kan börja och så 

gjorde jag en sådan presentation och modellerade och då kunde ju alla elever och sen 

hakade de på och visste vad de skulle säga. Så på det viset så finns hela tiden det här med 

att texter har ett mönster och att jag som lärare vet om det och är explicit. 

(gymnasielärare 2) 

 

Informanten upplever att genrepedagogiken inte enbart handlar om att undervisa genrer, utan hon 

beskriver den som ett grundtänk som används i all undervisning. Exemplet hon berättar om 

anknyter till Gibbons (2010) definition av genrer. Hon definierar genrer som alla de språkhändelser, 

både muntliga och skriftliga, som vi medverkar i som medlemmar av vårt samhälle och vår kultur 

och att dessa känns igen genom att man vet hur man använder genrerna eftersom de är en del av den 

kulturen (Gibbons, 2010:162). Exemplet visar att informantens elever inte visste vad det innebar att 

berätta lite om sig själva, då de inte ingick i den kulturen. Men genom att informanten modellerade 

en presentation för eleverna, kunde de härma mönstret i presentationen och därmed berätta om sig 

själva enligt de mönster som är självklara för de som redan ingår i den kulturen. Att 

grundskolelärare 1 delar samma syn på genrepedagogiken som gymnasielärare 2, blir tydligt av citat 

12. 

(12) 

Ja det kan man säga att jag gör för det blir mycket lättare…Genrepedagogiken växte ju 

fram för att …läsning och skrivning är ju liksom abstrakt. Och man måste ju kunna utföra 

olika operationer på olika nivåer för att kunna klara det...och för mig är det givet att jag 

använder det i all undervisning för det är en mycket mer konkret process liksom. Ta t.ex. 

mina idrottslektioner. Där så visar jag först sen får de öva och sen blir de betygssatta. 

(grundskolelärare 1) 

 

Även denna informant applicerar genrepedagogiken i all undervisning. Hon förklarar att hon 

upplever metoden som en konkret process, vilket överensstämmer med genrepedagogikens 

förespråkare som menar att alla elever behöver explicit undervisning för att nå skolframgång 

(Gibbons, 2010:161). 

B: En pedagogiskt vettig metod som används i nästan all undervisning 

I denna beskrivningskategori hamnar gymnasielärare 1 och grundskolelärare 2. I citat 13 beskriver 

gymnasielärare 1 att: 

(13) 

Jag känner igen en del av genrepedagogikens idéer redan från 80-talet i Stockholm där man 

pratade om gemensamma texter, alltså… jag har redan från den tiden tyckt att det har varit 

så pedagogiskt vettigt! Jag hade egentligen önskat att jag själv hade fått genreundervisning 
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en gång i tiden! Jag kanske inte riktigt använder den i all undervisning, eller jag vet inte 

riktigt hur jag ska tolka det för vi läser ju skönlitterär text och mycket av 

genrepedagogikens tankar kommer ju igen där, så jag försöker föra in det så mycket som 

möjligt. (gymnasielärare 1) 

 

Informanten beskriver genrepedagogiken som pedagogiskt vettig och önskar att hon själv hade fått 

den undervisningsformen när hon studerade. Däremot verkar hon osäker på hur hon ska svara 

angående om hon använder genrepedagogiken i all undervisning. Detta tolkar jag som att hon 

känner att hon borde använda genrepedagogiken i all undervisning då hon har sagt att hon tycker 

den är pedagogisk vettig och att hon själv önskar att hon hade fått genreundervisning en gång i 

tiden. Därmed verkar hon inte riktigt veta hur hon ska svara, vilket kan vara en av svårigheterna 

med kvalitativa analyser, att informanterna svarar på sina egna tolkningar av frågan (Larsson, 

1986:27). Kanske tolkade informanten frågan som att jag, intervjuaren, ansåg att hon borde använda 

genrepedagogiken i all undervisning och därmed svarade som hon gjorde. Oavsett detta, finner jag 

informantens placering i denna kategori befogad, baserat på vad hon tidigare sagt samt hennes 

inlevelse när hon berättar om metoden.  

Även grundskolelärare 2 tycks ha fastnat för genrepedagogiken men likt gymnasielärare 1 

använder hon inte heller metoden i all undervisning, se citat 14. 

 

(14) 

Jag har ju fallit för den och hållit mig till den! Jag använder genrepedagogiken både i 

svenskan/SVA och ämnesintegrerat med NO, men jag har inte börjat använda det i 

engelskan än, men det kanske jag borde. (grundskolelärare 2) 

 

I citat 14 blir det tydligt att även denna informant verkar uppleva att hon borde använda 

genrepedagogiken i all undervisning. Detta kan bero på att även denna informant beskriver att hon 

brinner för metoden och därmed kanske upplever att hon borde använda den hela tiden då hon 

lovordat den så mycket.  

 

4.3.1 Sammanfattning av informanternas helhetsupplevelser 

Som helhet upplever samtliga informanter genrepedagogiken som ett bra arbetssätt som de vill 

fortsätta arbeta efter. Däremot tycks de använda metoden olika mycket. Grundskolelärare 1 och 

gymnasielärare 2 beskrev att de använder metoden i all undervisning medan gymnasielärare 1 och 

grundskolelärare 2 verkade osäkra på hur mycket de borde använda metoden. Detta kan 

förmodligen ha sin grund i att de båda prisat metoden och därmed känner att de borde använda den 

mer än vad de gör. 
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4.4  SVA-lärares positiva upplevelser av genrepedagogiken 

SVA-lärares positiva upplevelser av genrepedagogiken är en av mina huvudfrågeställningar. 

Samtliga lärare beskriver att genrepedagogiken har resulterat i positiva effekter. Nedan följer 4 

beskrivningskategorier för dessa.  

A: Snabba resultat 

Grundskolelärare 1, gymnasielärare 1 och gymnasielärare 2 beskriver att genrepedagogiken har lett 

till snabba resultat. I citat 15 beskriver gymnasielärare 1 att:  

 

(15) 

Jag har en elev nu som kom hit för ett år sedan och har klarat nästan allting på c nivå och 

det hade jag förra året också, direkt! Och hade de gått den vanliga vägen så hade de varit 

här minst tre år. Det blir snabba resultat! (gymnasielärare 1) 

 

Informanten upplever att genrepedagogiken har lett till snabba resultat och att det skulle ta mycket 

längre tid om hon hade följt den traditionella undervisningen. Detta stärks av den forskning som 

visar att metoden Reading to Learn, vilken informanten tidigare berättat att hon följer, har visat sig 

öka elevers utvecklingstakt så att den blir två till fyra gånger snabbare (Acevedo 2009–2010:15ff). I 

citat 16 beskriver gymnasielärare 2 hur hon tycker att hennes elever utvecklas snabbare. 

(16) 

Jag tycker att eleverna har utvecklats snabbare och snabbare och jag får snabbare igång 

eleverna muntligt. (gymnasielärare 2)  

 

Det blir tydligt att även denna informant ser snabba resultat av genrepedagogiken. Denna informant 

har inte uttalat sig om att hon följer metoden Reading to Learn men påvisar ändå snabba resultat, 

vilket genrepedagogiken som helhet tenderar att göra tack vare det explicita arbetssättet. 

 

B: Måluppfyllelser 

Samtliga informanter hamnar under beskrivningskategorin måluppfyllelser då de beskriver att 

genrepedagogiken lett till olika måluppfyllelser. I citat 17 ges en beskrivning av grundskolelärare 1. 

 

(17) 

Vi pratar avancerad grammatik, alla elever tycker det är kul, alltså… alla elever förstår. Jag 

har t.ex. i 5:an nu haft elever som tidigare inte har kunnat skriva en korrekt mening till att 

nu så kan vi t.o.m. prata om vad satser är, att satser innehåller verb, hur man separerar 

satser, de kan otroligt mycket mer nu. En del av kritiken som kommit mot 

genrepedagogiken är att den är för teknisk men jag har ju sett otroliga resultat…om man har 

den här strukturen, grammatiken och lingvistiken klar för sig, då skapar man…mina elever 

fantastiska arbeten! (grundskolelärare1)  
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Informanten upplever att genrepedagogiken har lett till olika måluppfyllelser. Hon beskriver att 

några elever inte kunde skriva korrekta meningar tidigare men att de numera t.o.m. kan prata om 

vad satser är osv. Detta kan förklaras med att de använder genrepedagogikens funktionella 

grammatik, vilken bl.a. fokuserar på språket som verktyg för kommunikation (Johansson & Sandell 

Ring, 2010:30). Holmberg (2006, 2010) menar att den funktionella grammatiken ger ett metaspråk 

som kan användas för att belysa hur språk skapar betydelse i en text.  Informanten anser också att 

kritiken om att genrepedagogiken skulle vara för teknisk inte är befogad då hon upplever att det är 

tack vare genrepedagogikens struktur, grammatik och lingvistik som hon har sett elevernas 

”otroliga” resultat. Johansson och Sandell Ring (2010:38) menar likt informanten att modellen blir 

väldigt framgångsrik om man följer faserna i kombination med andra explicita övningar med 

anknytning till ämnet och genren. Grundskolelärare 2 beskriver också några måluppfyllelser hon 

upplevt i citat 18.   

(18)  

Nu när jag har fått följa en klass under tre års tid så ser jag ju jättestora fördelar hur drillade 

de är, duktiga de är! De vet precis hur de ska göra och kommer med egna förslag hur de ska 

skriva. Jag tycker att de är fantastiska på att skriva. Jag tycker även att de nyanlända tar till 

sig, det gynnar alla, både de svagare eleverna och de starka, just när det gäller struktur. 

(grundskolelärare 2) 

 

Denna informant har följt samma klass under tre års tid, vilket förklarar att hennes elever vet precis 

hur de ska göra och skriva då de tillägnat sig tillräckligt mycket kunskaper, verktyg och stöttning 

för att känna sig självsäkra nog att skriva själva. Informanten upplever också att genrepedagogiken 

gynnar alla hennes elever, något genrepedagogikens förespråkare är övertygade om att den gör då 

den bygger på explicit undervisning.  

C: Minskat klyftan mellan elever med olika bakgrund 

Grundskolelärare 1 hamnar under denna beskrivningskategori. Nedan berättar hon hur 

genrepedagogiken lyckats minska klyftan mellan elever med olika bakgrund, se citat 19. 

(19) 

Att minska klyftan mellan elever med olika bakgrund, man brukar prata om ”closing the 

gap”. Istället för att skolan bara reproducerar det som man ser att eleverna redan har med 

sig när eleverna kommer till skolan så är de på ungefär samma nivå men redan ett år senare 

så är det värsta klyftan mellan de som har en medelklassbakgrund och de som inte har det 

och då så fortsätter klyftan att växa rakt genom hela skoltiden och det är den klyftan som 

Reading to Learn har lyckats stänga liksom. Om man ser på de senaste siffrorna från Pisa i 

Australien så visar den senaste undersökningen att det skiljer bara 1 % mellan 

andraspråksinlärare och förstaspråksinlärare och det är ju helt unikt i hela världen! Man kan 

säga att alla som håller på med genrepedagogik ser ungefär samma siffror, att man på kort 

tid, ca 1–1,5 år lyckas visa liksom avsevärda förbättringar för de svaga eleverna men även 

för de starka eleverna. (grundskolelärare 1) 
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Informanten upplever att genrepedagogiken, främst den tredje generationens genrepedagogik där 

metoden Reading to Learn ingår, har minskat klyftan mellan elever med olika bakgrund. Kuyumcu 

(2013b:610) menar att elever från medelklass ofta klarar sin skolgång bättre än elever från mindre 

gynnsamma ekonomiska miljöer och detta förklaras ofta med att skolan tenderar att återspegla 

medelklassens normer och värderingar samt reproducerar den kunskap som värderas högt av 

medelklassen (Cope & Kalantzis, i Kuyumcu 2013b:610). Genrepedagogiken motsätter sig detta 

och strävar efter att inkludera alla elever i en språk- och kunskapsutvecklande undervisning genom 

att göra skolans osynliga pedagogik synlig för alla elever (Kuyumcu, 2011:6). Informanten hänvisar 

till undersökningar som visar att Reading to Learn har resulterat i avsevärda förbättringar för både 

de svaga och de starka eleverna och därmed lyckats minska klyftan mellan de som kommer från 

medelklassbakgrund och de som inte gör det. Även rapporten ”Reading to Learn” visar att metoden 

ökat elevernas utvecklingstakt två till fyra gånger snabbare än förväntat samt att den minskar 

klyftorna mellan de låg- och högpresterande eleverna i alla klasser (Acevedo 2009–2010:15ff).  

 

D: Kollaborativt lärande 

Gymnasielärare 1 hamnar även under denna beskrivningskategori då hon upplever att 

genrepedagogiken bidragit till ett kollaborativt lärande, se citat 20. 

 

(20) 

Det positiva är ju givetvis att det motsvarar min övertygelse om att det är jätteviktigt att 

man månar om alla elever att man försöker få eleverna att hjälpa varandra istället för att 

konkurrera med varandra. Jag attraheras just av de basala idéerna i genrepedagogiken just 

det här kollaborativa lärandet, jag tror väldigt mycket på det och tematisering och 

ämnesintegrering. (gymnasielärare 1) 

 

Informanten upplever att genrepedagogiken lett till ett kollaborativt lärande, vilket vilar på 

Vygotskijs sociokulturella teori om lärande och är en av genrepedagogikens tre ben (Johansson & 

Sandell Ring, 2010:30). Vygotskij menade att inlärning sker bäst i samspel med andra, vilket även 

informanten upplever.  

 

4.4.1  Sammanfattning av SVA-lärares positiva upplevelser av genrepedagogiken 

Som framgår ovan har samtliga lärare positiva upplevelser av genrepedagogiken och dessa har 

beskrivits i 4 beskrivningskategorier. De positiva erfarenheterna informanterna upplever liknar de 

framgångar som lärarna i ”Knutbyprojektet” och ”Reading to Learn” upplevt, vilket presenterades i 

avsnitt 2.3.   
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4.5  SVA-lärares negativa upplevelser av genrepedagogiken 

SVA-lärares negativa upplevelser av genrepedagogiken är en av mina huvudfrågeställningar. 

Merparten av informanterna upplever att genrepedagogiken inte har några nackdelar men berättar 

att de har stött på en del svårigheter, vilka presenteras nedan i 3 beskrivningskategorier.  

 A: Svårigheter i början, men inte så mycket nu  

Till denna beskrivningskategori hör grundskolelärare 1 och gymnasielärare 2. De upplever att de 

inte har några svårigheter med metoden nu men berättar att de däremot hade svårigheter i början. I 

citat 21 berättar gymnasielärare 2 att: 

 

(21) 

Jag tror inte jag har så många svårigheter idag men jag tycker att det som har varit svårt på 

vägen hit det e först att när man börjar läsa om genrepedagogik så hakar man upp sig i 

början på de grundläggande texttyperna eller genrerna, och innan jag riktigt fick ordning på 

hur mycket jag anpassade mig till verkligheten och till andra lärares uppgifter och hur 

mycket texttyperna i sig skulle styra så… tog det ett tag innan jag blev fri ifrån det. Idag 

tror jag att jag tänker mer så här; sex grundläggande texttyper, tydliga språkliga drag, de 

kan man hjälpa eleverna att se. Och så har vi makrogenrer…makrogenrerna har ofta en 

tydlig struktur, det kan vi hjälpa eleverna att se och då blir innehållet viktigare än att jag ska 

följa någon påhittat skolgenre som jag bara har bestämt mig för att den finns inom 

genrepedagogik, utan nej det finns i ämnena och ämnena har sina sätt att bygga upp språk 

och det var en svårighet i början. Och det andra är att tillägna sig tillräckligt mycket 

grammatisk kunskap. Min uppfattning är att lärare generellt sett, speciellt SVA lärare 

behöver mycket mycket bättre kunskaper i grammatik och vi behöver både den traditionella 

grammatiken och den funktionella för att vi ska kunna plocka ut det som fungerar för alla 

elever och det skulle jag önska att det fanns mer i lärarutbildningen. (gymnasielärare 2) 

 

Informanten upplever inga svårigheter idag men beskriver att det fanns en del i början. Hon 

beskriver att hon till en början hade svårt att veta hur mycket genrerna skulle styra undervisningen. 

Men idag vet hon att texttyperna/genrerna är till hjälp för att visa språket i de olika skolämnena och 

att innehållet är det viktigaste. En annan svårighet hon beskriver är att hon upplever att lärare saknar 

tillräckliga kunskaper i grammatik. Den systemisk-funktionella grammatiken utgör grunden för 

språkets roll i den genrebaserade pedagogiken (Kuyumcu 2013a:6). Teorin betonar 

situationskontextens betydelse för vilket slags språk som är relevant och hur det uttrycks i ett visst 

kommunikativt sammanhang (Kuyumcu, 2013a:6f). Därav krävs det att lärare är medvetna om 

språket i sitt ämne och kan mycket om grammatik, vilket informanten beskriver i citat 21. Även 

grundskolelärare 1 delar uppfattningen om att det fanns svårigheter i början och att man som lärare 

måste kunna mycket om språket, se citat 22. 

(22) 

Det svåra kunde vara att veta vilken nivå man skulle lägga upp en uppgift på, men man får 

känna sig för och prova tills man hittar en nivå som ligger strax över deras egen. Jag kan 

inte se några negativa effekter med genrepedagogiken men det finns ju utmaningar, och 

utmaningarna är ju att man måste veta en hel del om språk. Allt i skolan förmedlas ju via 

språket och språket är det mest komplexa system som vi känner till så det säger sig självt 
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att man måste veta något om språk, man kan ju t.ex. inte skilja ämnet kemi från språket i 

kemin, det går ju inte. Man förmedlar ju ämnet via språket, så om du inte kan någonting om 

språket så har du ju på något sätt svikit dina elever och då har man ju inte tagit sitt ansvar 

som lärare. Det är alla lärares ansvar att lära ut språket, alla lärare måste kunna sitt språk. 

(grundskolelärare 1) 

 

Informanten beskriver att hon till en början upplevde det svårt att veta vilken nivå hon skulle lägga 

uppgifterna på, men det låter inte som att det var ett särskilt stort problem då hon säger att ”man får 

prova sig fram och hitta en nivå som ligger strax över deras egen”. Genrepedagogikens första ben 

vilar på Vygotskijs sociokulturella teori om lärande och han menade att man lär sig bäst i situationer 

med höga krav tillsammans med mycket stöttning, vilket visar sig att informanten gör då hon 

beskriver att hon hittar en nivå som ligger ”strax över deras egen”. Informanten upplever inga 

negativa effekter av genrepedagogiken men beskriver att det finns utmaningar. Hon menar att 

utmaningarna är att man som lärare måste veta mycket om språk och att det är alla lärares ansvar att 

lära ut språket i sitt ämne, vilket även genrepedagogikens förespråkare anser (Gibbons, 

2010:168,186f). 

 

B: Instrumentellt och slaviskt härmande i början, men slutligen positiva resultat  

I denna beskrivningskategori hamnar gymnasielärare 1 och gymnasielärare 2. I citat 23 beskriver 

gymnasielärare 1 att det spontana skrivandet vid examinationer ibland har åsidosatts, samtidigt som 

hon inte helt ser det som en nackdel då hon betonar att eleverna har lyckats producera så bra texter. 

 

(23) 

En annan sak som har varit för mig är att eleverna har blivit så taggade att skriva hemma, 

de övar och övar och ser till att de får hjälp och får språkligt korrekt text som de lär sig 

utantill och tar med till examinationen. Och för mig är det faktiskt, jag är jättenöjd att de 

har tagit med sig skrivandet hem till sig, att de har ansträngt sig och fått hjälp. Men när de 

lär sig utantill så har det ju egentligen inte längre blivit ett spontant skrivande som man 

kräver i en examination, så det borde jag ju ändra på och kanske ge de andra ämnen att 

skriva om på examination eller om jag ska acceptera det, jag vet faktiskt inte, för jag är så 

nöjd, asså det har blivit så fantastiska texter! (gymnasielärare 1) 

 

I citat 23 blir det uppenbart att informanten upplever att elevernas spontana skrivande vid 

examinationer ibland kommer i skymundan, då de lärt sig texterna utantill. Samtidigt verkar hon 

osäker på om ett härmande verkligen är ett problem då hon även uttrycker att hon är nöjd och verkar 

stolt över att eleverna producerat så bra texter. Detta är något som Liberg (2009) lyfter fram med 

modeller som blir trender. Hon varnar för att lärarna kan tappa det breda perspektivet när de går in 

modellen och att den då riskerar att bli starkt instrumentaliserad (Liberg, 2009:313). Några av de 

intervjuade lärarna i ”Knutbyprojektet” ansåg likt gymnasielärare 1 att den genrebaserade 

undervisningen styrde elevernas skrivande för mycket och gjorde skrivundervisningen mindre 
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kreativ då eleverna anpassade sitt skrivande till givna ”skrivmallar” (Kuyumcu, 2013a:13). Men 

även om vissa textmönster och konventioner är obligatoriska för att eleverna ska kunna uppfatta 

texternas speciella funktion är genrerna samtidigt öppna för ett visst mått av variation, kreativitet 

och personlig röst (Kuyumcu, 2004:578f). Därmed går det att undvika informantens upplevelse av 

att det spontana skrivandet kommer i skymundan. I citat 24 beskriver gymnasielärare 2 hur hon 

undviker instrumentalisering.  

(24) 

En fara som i så fall finns det handlar om att vara tillräckligt fri… att det inte får bli 

instrumentellt, att man bara gör, utan man får ha de här tre verktygen, de tre benen i 

genrepedagogiken i bakhuvet och hela tiden se vad jag ska göra nu för att det här ska 

fungera, kan vi tillräckligt om ämnesområdet, har vi tittat på modelltexter, behöver jag titta 

på flera modelltexter för att det här ska fungera. Jag tänker ofta så här: jag måste ha minst 

två exempel för att eleverna ska kunna skriva ett tredje exempel, just för att det inte ska bli 

instrumentellt. Och i början att jag accepterar att de ganska slaviskt följer min form, 

speciellt när de är helt nya på språket men variationen i deras egna språk kommer snabbare 

och bättre för alla om de först har fått nästan härma och träna. (gymnasielärare 2) 

 

I citat 24 beskriver informanten att en fara med metoden kan vara att den kan bli instrumentell. Det 

tycks inte vara ett problem för informanten själv, men hon menar att det är en av farhågorna om 

man inte känner sig tillräckligt fri. Hon berättar att hon hela tiden har genrepedagogikens tre ben i 

bakhuvudet och brukar ha minst två exempel på modelltexter för att eleverna ska få variation och 

undvika att det blir instrumentellt. Hon berättar också att hon till en början accepterar härmandet, 

något även gymnasielärare 1 tycks göra. Detta beror säkerligen på att de båda undervisar i 

språkintroduktionsklasser på gymnasiet och ständigt får in nyanlända elever som inte kan språket 

och därmed behöver mer stöd. Genrepedagogikens ben 1 vilar på Vygotskijs sociokulturella syn på 

lärande där man menar att inlärning sker bäst i samspel med andra och med modeller att efterlikna 

(Johansson & Sandell Ring, 2010:31). Att informanternas elever till en början härmar 

modelltexterna är i detta avseende inte underligt.  

 

C: Tidskrävande, men värt tiden! 

Grundskolelärare 2 uttrycker att en av svårigheterna med genrepedagogiken är att den är 

tidskrävande, men upplever samtidigt att det är värt den tiden, se citat 25. 

 

(25) 

Det är väldigt tidskrävande om man följer cirkelmodellens alla steg men samtidigt är jag 

inne på att det får ta tid. Allt tar längre tid än vad man tror, hellre att vi ägnar den tiden, så 

det e både en nackdel och en fördel. Nu med facit i hand, så har det ju varit värt att det har 

tagit tid! (grundskolelärare 2) 
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Som man kan utläsa av informantens svar upplevs arbetet med cirkelmodellen som tidskrävande, 

men trots detta tycks inte informanten se det som enbart en nackdel, då hon säger att det har varit 

”värt att det har tagit tid”, vilket överensstämmer med det Johansson och Sandell Ring (2010) 

bemöter mot den kritik som menar att genrepedagogiken är för tidskrävande. De menar att det är 

värt den tid det tar eftersom läraren och eleverna i slutändan får ut mycket mer av undervisningen 

(Johansson och Sandell Ring, 2010:33ff.). 

 

4.5.1  Sammanfattning av SVA-lärares negativa upplevelser av genrepedagogiken 

Tre beskrivningskategorier har presenterats under denna rubrik. Samtliga informanter upplever att 

genrepedagogiken inte har några negativa effekter men däremot har de stött på svårigheter. Två av 

informanterna upplever inga svårigheter idag men stötte på en del svårigheter i början av 

implementeringen. Två informanter upplever att genrepedagogiken i början kan bli instrumentell 

men uttrycker samtidigt att det har lett till positiva resultat. En informant upplever att 

cirkelmodellen är tidskrävande men även hon menar att det har mynnat ut i något positivt och att 

det har varit värt den tid det har tagit.   

 

4.6  Skillnad mellan tidigare arbetssätt och genrepedagogiken 

Skillnaden mellan det tidigare arbetssättet och genrepedagogiken är den sista av mina 

huvudfrågeställningar. Samtliga informanter beskriver att de föredrar genrepedagogiken framför sitt 

tidigare arbetssätt. Under denna huvudkategori presenteras två beskrivningskategorier. 

 

A: Planeringen sker innan – istället för att lappa och laga efter 

Under denna beskrivningskategori hamnar grundskolelärare 1, gymnasielärare 2 och 

grundskolelärare 2. I citat 26 beskriver grundskolelärare 1 skillnaden mellan sitt tidigare arbetssätt 

och genrepedagogiken. 

 

(26) 

Man kan säga att det som skiljer åt är att planeringen sker innan...det är mycket förarbete 

men det är ju bara bra för jag gör ju så att jag planerar, jag förbereder en text, jag 

sammanfattar texten, jag kollar hur informationen förs fram i de olika styckena, jag kollar 

vilka ord och uttryck som behöver förklaras, man går igenom allt innan man presenterar 

texten för eleverna och jag gör en bedömningsmall för texter. Undervisningen, 

genomförandet av uppgiften och bedömningen är inbakade i förarbetet så efterarbetet blir 

väldigt lätt. (grundskolelärare 1) 

 

Informanten upplever att skillnaden mellan hennes tidigare arbetssätt och genrepedagogiken är att 

det är mer förarbete i genrepedagogiken men hon tycks uppleva detta som positivt då hon beskriver 
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att efterarbetet blir väldigt lätt då ”undervisningen, genomförandet av uppgiften och bedömningen 

är inbakade i förarbetet”. Även gymnasielärare 2 delar denna uppfattning, vilket framgår av citat 

27. 

(27) 

Skillnaden e att jag gör mycket mera jobb innan undervisningen istället för att lappa och 

laga efter. Jag tänker innan, jag förbereder och planerar. Min planering har blivit enklare, 

att jag tänker i större sjok, jag ser längre, jag vet vad nästa steg eller sidospår är. 

(gymnasielärare 2) 

 

Av citat 27 går det att utläsa att även denna informant upplever att skillnaden mellan sitt tidigare 

arbetssätt och genrepedagogiken är att genrepedagogiken har mer förarbete. Detta upplever även 

hon som positivt, då hon antyder att andra metoder istället för att förbereda och planera innan får 

”lappa och laga efter”. Detta är något som Gibbons (2010:186) också lyfter fram och menar att den 

tid som lärare lägger på språkstöttning kommer att löna sig genom att eleverna kommer producera 

mycket bättre texter och därmed minskar tiden för rättning och bedömning.   

 

B: Explicit undervisning – istället för implicit 

Samtliga informanter hamnar i denna beskrivningskategori, då de beskriver hur genrepedagogiken 

har tydliggjort syftet med skrivundervisningen både för de själva och deras elever. I citat 28 

beskriver gymnasielärare 2 att genrepedagogikens explicita undervisning gör det svårt att återgå till 

sitt tidigare arbetssätt. 

 

(28) 

När man väl har det här, att hur det kan fungera att vara tydlig och explicit, då går det inte 

att backa för har man fått de här glasögonen på sig så kan man liksom inte ta av dem, då vill 

man inte göra det. Det blir så mycket tydligare och eleverna blir glada och vill jobba och 

förstår vad de ska göra och då blir det lugnt. (gymnasielärare 2) 

 

Informanten beskriver i citat 28 att det tydliga arbetssättet inom genrepedagogiken är positivt och 

menar att det är svårt att återgå till hennes tidigare arbetssätt då hon upplevt dess positiva effekter. 

Även grundskolelärare 1 beskriver liknande upplevelser, vilket blir tydligt av citat 29. 

 

(29) 

Syftet med undervisningen blir ju solklart, det är det jag liksom saknat tidigare, för förut så 

undervisade jag ju roliga grejer och det är ju inte svårt. Det som är svårt är vad man ska 

bedöma, så jag har blivit väldigt bra på det, på att se vad jag ska bedöma och eleverna 

känner också det. Jag tror att när eleverna inte känner ett tydligt syfte så mår de inte bra, det 

funkar liksom inte. (grundskolelärare 1) 

 

Här visar det sig att även denna informant upplever att skillnaden mellan det tidigare arbetssättet 

och genrepedagogiken är att genrepedagogiken är mer explicit. Detta konstaterar även Kuyumcu 

(2013a:21) och menar att genrepedagogiken ger tydliga mål för lärandet.  
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4.6.1  Sammanfattning skillnaden mellan tidigare arbetssätt och genrepedagogiken 

Som framgått av ovanstående beskrivningskategorier är samtliga lärare nöjda med 

genrepedagogiken och föredrar den framför deras tidigare arbetssätt. Skillnaderna har presenterats i 

två beskrivningskategorier.  
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5  Avslutande diskussion 

Syftet med denna uppsats har varit att få kunskap om hur fyra verksamma svenska som 

andraspråkslärare upplever den australiska genrepedagogiken.  

Mina frågeställningar är: 

 Vilka är svenska som andraspråkslärarnas helhetsupplevelser av genrepedagogiken?  

 Vilka positiva och negativa upplevelser har de av genrepedagogiken? 

 Vilka skillnader upplever de mellan genrepedagogiken och deras tidigare arbetssätt? 

 

För att besvara dessa frågor har jag använt mig av den fenomenografiska ansatsen som intresserar 

sig för människors upplevelser av ett fenomen. Inom fenomenografin strävar man efter att gestalta 

de olika uppfattningarna som framkommit vid intervjuerna så bra som möjligt i form av olika 

beskrivningskategorier (Larsson 1986:20). Med utgångspunkt i mitt syfte och frågeställningar har 6 

huvudkategorier presenterats för att få ett större underlag till hur informanterna upplever 

genrepedagogiken. Dessa är:  

 SVA-lärares definitioner av begreppet genrepedagogik 

 SVA-lärares genrepedagogiska arbetssätt 

 SVA-lärares helhetsupplevelser av genrepedagogiken 

 SVA-lärares positiva upplevelser av genrepedagogiken 

 SVA-lärares negativa upplevelser av genrepedagogiken  

 SVA-lärares upplevelser av skillnaden mellan genrepedagogiken och deras tidigare 

arbetssätt.  

 

Resultaten visar att samtliga informanter definierar genrepedagogiken enligt den australiska 

modellen. Under denna huvudkategori gestaltades informanternas uppfattningar i tre 

beskrivningskategorier. Var och en av dessa knyter an till den australiska genrepedagogikens 

grundtankar om att alla elever behöver explicit undervisning, kognitivt krävande uppgifter 

tillsammans med mycket stöttning, kommunikation, ett antal texttyper och att förbereda eleverna 

inför kommande moment. Att informanternas upplevelser stämmer överens med den australiska 

genrepedagogikens grundtankar beror troligtvis på att samtliga informanter har inhämtat sina 

genrepedagogiska kunskaper genom litteratur, fortbildningar, handledarkurser osv. som präglats av 

den australiska genrepedagogiken.  

Gällande informanternas arbetssätt utgår även det från den australiska genrepedagogiken. Tre 

beskrivningskategorier presenterades under denna huvudkategori, vilka visade informanternas olika 

sätt att arbeta med cirkelmodellen och metoden Reading to Learn. Resultaten visade att de 
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informanter som fortlöpande får in nyanlända elever till sina klasser arbetar kontinuerligt efter 

cirkelmodellens alla faser, medan en av informanterna uppgav att hon väljer ut de moment som 

känns relevanta. Detta beror på att denna informant har följt samma klass under tre år och därmed 

behöver hennes elever inte längre samma stöttning som de nyanlända eleverna. Två av 

informanterna uppgav att de arbetar efter metoden Reading to Learn, vilken är den senaste 

utvecklingen av genrepedagogiken. 

Beträffande informanternas helhetsupplevelser av genrepedagogiken visade resultaten att 

samtliga var nöjda med metoden och vill fortsätta arbeta efter den. Däremot använder de metoden 

olika mycket. Två informanter beskrev att de använder metoden i all undervisning medan de andra 

två verkade osäkra på om de använder den i all undervisning och hur mycket de bör tillämpa den. 

Denna osäkerhet har förmodligen sin grund i att de båda prisat metoden och därmed känner att de 

borde använda den mer än vad de gör. Kanske tolkade dessa informanter frågan som att jag, 

intervjuaren, ansåg att de borde använda genrepedagogiken i all undervisning och därmed svarade 

som de gjorde. Att informanter svarar på sina egna tolkningar av frågan är en av svårigheterna med 

kvalitativa analyser (Larsson, 1986:27).  

Informanternas positiva upplevelser av genrepedagogiken gestaltades i fyra 

beskrivningskategorier. De visade att genrepedagogiken lett till snabba resultat, olika 

måluppfyllelser såsom förbättrade grammatik- och skrivkunskaper, minskat klyftan mellan elever 

med olika bakgrund och bidragit till ett kollaborativt lärande. Samtliga resultat överensstämmer 

med det som genreforskningen menar att metoden resulterar i samt med de resultat som presenterats 

i utvärderingarna av ”Knutbyprojektet” och ”Reading to Learn”, vilka beskrevs i kapitel 2.3. 

När det gäller informanternas negativa upplevelser av genrepedagogiken upplever samtliga att 

metoden inte har några negativa effekter. Däremot har de alla stött på svårigheter, vilka gestaltades i 

tre beskrivningskategorier. Två av informanterna beskrev att de inte upplever några svårigheter idag 

men att de stött på en del i början. Dessa svårigheter var bl.a. bristande kunskaper i grammatik och 

kunskaper om språket, vilket båda upplever att de bemästrar idag tack vare genrepedagogiken.  

Andra svårigheter som framkom var att två informanter upplevde att metoden till en början 

kunde bli instrumentell och att eleverna slaviskt härmade modelltexterna, vilket överensstämmer 

med den kritik som framförts mot den australiska genrepedagogiken. En av dessa informanter 

upplevde att elevernas spontana skrivande vid examinationer ibland kom i skymundan, då de lärt 

sig texterna utantill. Liknande problematisering beskrev några av de intervjuade lärarna i 

”Knutbyprojektet”. De ansåg att den genrebaserade undervisningen styrde elevernas skrivande för 

mycket och gjorde skrivundervisningen mindre kreativ då eleverna anpassade sitt skrivande till 

givna ”skrivmallar” (Kuyumcu, 2013a:13). Den andra informanten som problematiserade detta i 

min undersökning menade att det var en farhåga om man inte känner sig tillräckligt fri, men hon 



37 
 

själv upplevde inte det som ett problem då hon hade ett sätt att undvika detta. Hon berättade att hon 

hela tiden har genrepedagogikens tre ben i bakhuvudet och använder minst två modelltexter för att 

få mer variation och undvika instrumentalisering. Kuyumcu (2004:578f) menar att även om vissa 

textmönster och konventioner är obligatoriska för att man ska kunna uppfatta texternas speciella 

funktion är genrerna samtidigt öppna för ett visst mått av variation, kreativitet och personlig röst. 

Därmed går det att undvika den ena informantens upplevelse av att det spontana skrivandet kommer 

i skymundan, vilket min andra informant visade prov på. 

Det framgick även att dessa två informanter till en början accepterade elevernas härmande, vilket 

är i linje med Vygotskijs sociokulturella syn på lärandet som menade att elever behöver modeller att 

efterlikna (Johansson & Sandell Ring, 2010:31). Det kan också förklaras med att dessa två 

informanter kontinuerligt får nyanlända elever till klassen och därmed behöver extra stöttning. 

En annan informant upplever att en svårighet med genrepedagogiken är att arbetet med 

cirkelmodellen är väldigt tidskrävande men samtidigt uttrycker hon att det är värt den tiden. Även 

Johansson och Sandell Ring (2010:33ff.) menar att det är värt den tid det tar eftersom man i 

slutändan får ut mycket mer av undervisningen. 

I min undersöknings sista huvudkategori, som behandlade skillnaden mellan informanternas 

tidigare arbetssätt och genrepedagogiken, framgick att samtliga informanter föredrar 

genrepedagogiken, vilket även majoriteten av de intervjuade lärarna i ”Knutbyprojektet” gjorde 

(Kuyumcu, 2013a:13). Tre informanter upplevde att en av skillnaderna är att genrepedagogiken har 

mer förarbete men samtliga beskrev detta som något positivt då de slipper ”lappa och laga efter”. 

Detta lyfter även Gibbons (2010:186) fram och menar att det lönar sig genom att eleverna kommer 

producera mycket bättre texter och därmed minska tiden för rättning och bedömning.   

Samtliga informanter upplevde att den stora skillnaden mellan deras tidigare arbetssätt och 

genrepedagogiken är att det tidigare arbetssättet var implicit till skillnad från genrepedagogiken som 

är explicit. De upplevde att det är omöjligt att återgå till sitt tidigare arbetssätt när man sett 

genrepedagogikens positiva resultat. Informanterna beskrev också att genrepedagogiken tydliggjort 

syftet med undervisningen både för de själva och deras elever, vilket även Kuyumcu (2013a:21) 

lyfter fram då genrepedagogiken ger tydliga mål för lärandet. Undervisningen, lärandet och 

bedömningen styrs av samma mål, därmed känner eleverna till vad de ska göra, varför och hur 

(Kuyumcu, 2013a:21). Samtidigt menar Kuyumcu (2013a:11) att den ”traditionella” 

skolundervisningen ibland tar för givet att eleverna tillägnar sig kunskap på det sätt som den 

förmedlas, utan att ta hänsyn till de svårigheter som vissa elever, exempelvis andraspråkselever, 

har.  

Enligt genrepedagogikens förespråkare har metoden särskild vikt för andraspråkselever då den 

bygger på ett ”cykliskt arbetssätt och en explicit undervisning” (Rose & Martin 2012, i Kuyumcu 
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2013b:606 ). Samtliga informanter i denna undersökning undervisar andraspråkselever och är 

förtrogna med genrepedagogiken, vilket enligt ovanstående citat kan vara en bidragande orsak till 

varför de är så nöjda med metoden. Enligt Larsson (1986:29) ska forskaren aktivt välja informanter 

som är förtrogna med det man är intresserad av men samtidigt bör de hamna utanför ett ”obundet 

slumpmässigt” urval för att undvika att få likadana svar. Detta upplevde jag som en svårighet då jag 

behövde intervjua lärare som var förtrogna med genrepedagogiken för att kunna få fram deras 

upplevelser av arbetssättet, men samtidigt förmodade jag att mitt val av olika lärare vilka arbetar på 

olika skolor, i olika årskurser och i olika stadsdelar, skulle resultera i skilda uppfattningar. Trots 

detta visade resultaten att samtliga informanter hade övervägande positiva upplevelser av 

genrepedagogiken, men med vissa skillnader. Detta var något jag inte hade kunnat förutse. ”Men 

ofta har man inte klart för sig hur människor resonerar, så man tvingas göra det vid 

bearbetningsfasen” (Larsson, 1986:36). 

Jag har i denna undersökning inte haft för avsikt att visa någon sanning, utan det jag ville 

undersöka var hur fyra svenska som andraspråkslärare upplever genrepedagogiken och det har jag 

fått besvarat. Då genrepedagogiken spridits och nått stor framgång på skolor runt om i världen och 

dessutom tagit sig in i grundskolans formuleringar i kursplanen för svenska som andraspråk, är det 

inte förvånande att även mina informanter, i likhet med genrepedagogikens förespråkare, upplever 

metoden som positiv.  

Avslutningsvis skulle jag finna det intressant att i framtida forskning följa upp informanternas 

upplevelser för att undersöka om deras uppfattningar fortfarande står. Man skulle också kunna 

genomföra en liknande undersökning men med andra grupper informanter som är relevanta till 

frågeställningen och som kan tänkas tillföra nya uppfattningar.  
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Bilaga 1. Intervjuguide 

 

Bakgrund 

 Utbildning? 

 Hur länge har du undervisat? 

 Vilka program/ämnen undervisar du i? 

 Hur länge har du arbetat genremedvetet? 

 Hur har du fått kunskaper om genrepedagogik (kurser, litteratur m.m.)? 

Huvudfrågor 

 Vad är genrepedagogik för dig? Hur definierar du genrepedagogik? 

 

 Hur arbetar du med genrepedagogiken i undervisningen? 

 

 Använder du genrepedagogik i all undervisning?  

 

 Hur upplever du metoden som helhet? 

 

 Positiva upplevelser? 

 

 Negativa upplevelser/svårigheter med metoden? 

 

 Vilka följder (språkliga, ämneskunskaper) får metoden för dina andraspråkselever? 

 

 På vilket sätt skiljer sig genrepedagogiken från ditt tidigare arbetssätt? Vilken metod 

föredrar du?  

 

 Något annat du vill tillägga? 

 

 

 


