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Sammanfattning 
 
Syftet med studien är att ge en fördjupad bild av lärares uppfattningar; om hur det är att arbeta med 
genrepedagogik, det kollegiala samarbetets betydelse för metoden, samt om genrepedagogik gynnar alla 
elevers möjligheter till lärande i det heterogena klassrummet. Genrepedagogik vilar på tre ben, det första 
och andra benet utgör genrepedagogikens teoretiska utgångspunkter; Vygotskijs teori om lärande och 
Hallidays teori om språk, som även är teoretiska utgångspunkter i den här studien. Det tredje benet utgör 
genrepedagogikens pedagogiska modell som kallas cirkelmodellen. Studien har även en vetenskaplig 
teoretisk utgångspunkt i fenomenografin där fokus ligger på hur ”något uppfattas vara” och inte ”hur 
något är” som kommer i uttryck i hur studiens syfte, frågeställningar samt frågorna i enkät/intervjuerna är 
formulerade med fokus på lärarnas uppfattningar. Den fenomenografiska ansatsen kommer även i uttryck 
i hur de empiriska data, 3 semistrukturerade intervjuer och 44 enkätsvar, analyserades och redovisades i 
resultatdelen. Resultatet visade att lärares varierade uppfattningar kunde sammanställas i tre 
beskrivningskategorier, tydligt, stöttande och gemensamt. Resultatet av de fasta svarsalternativen i 
enkätundersökningen visade att lärarna ansåg att genrepedagogik gynnar alla elever i det heterogena 
klassrummet, men främst andraspråkselever och lågpresterande elever. Lärare i enkätundersökningen 
ansåg att genrepedagogik är minst gynnsamt för elever med diagnoser t.ex. adhd/autism vilket skiljde sig 
från lärarnas uppfattningar i beskrivningskategorierna. I arbetet med genrepedagogik ansåg lärare att 
avgörande faktorer för att stötta elevernas möjligheter till lärande var; lärarens kompetens, samspel 
mellan lärare, elever och kollegor samt möjligheterna till tid (tid för fortbildning och tid för kollegialt 
samarbete). 

 
 
Nyckelord: Vygotskij, Halliday, fenomenografi, det heterogena klassrummet. 
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1 Inledning  
 
I mötet med skolan får man se den representerade mångfalden som finns i de flesta klasserna. 
Elever med olika bakgrund och olika förutsättningar enas i samma klassrum. Lärarna måste 
möta alla elevers olikheter och anpassa undervisningen för att alla elever ska bli delaktiga och 
utvecklas till aktiva samhällsmedborgare. Det gör att lärarens uppdrag blir komplicerat. 
Språket är vårt viktigaste verktyg för att alla elever ska lyckas att nå framgång i skolan och i 
samhället (Gibbons, 2013a). Det är genom språket vi kommunicerar med andra och utvecklar 
ny kunskap. Genom språket visar vi vad vi lärt oss och förstått samt kommunicerar vad vi 
behöver hjälp med för att komma vidare. Enligt Skolverket (2011a) speglar språket en central 
roll i arbetet med att ge alla elever förutsättningar att utvecklas så långt det är möjligt. 
Eleverna behöver goda språkkunskaper i sitt lärande och sin utveckling genom hela livet. 
Enligt en rapport av Skolverket (2011b) uttrycks att alla lärare ansvarar för att utveckla 
undervisningen för att den ska bli mer språkutvecklande. Eleverna ska erbjudas många 
tillfällen att använda språket i interaktion med kombination av stöttning (ibid.). En 
pedagogisk modell som handlar om att närma sig språket och ny ämneskunskap genom att 
gemensamt hitta strukturen i språket är genrepedagogik. Johansson & Sandell Ring (2012) 
anser att genrepedagogik är som en pedagogisk modell;  

 
syftar till att stegvis, med hjälp av en explicit undervisning, stötta eleverna att 
utveckla inte bara sitt vardagsspråk utan även ett effektivt skolspråk och 
förståelse för hur olika slags texter är uppbyggda (s.30).  

 
I citatet ovan beskrivs den pedagogiska modellen som kallas cirkelmodellen. Johansson & 
Sandell Ring (2012) beskriver den som stegvis eftersom den utgår från fyra faser. I den första 
fasen bygger man upp kunskaper om ett visst ämnesområde t.ex. ”svenska djur” där 
formuleras ett tydligt syfte och mål. I den andra fasen arbetar man tillsammans med att 
studera modelltexter inom en viss genre för att få förebilder. I detta steg handlar det om att 
närma sig språket i ett sammanhang (t.ex. genre faktatext om ”svenska djur”). Att tillsammans 
hitta strukturen i språket, att olika texter har olika syften och hur ämnesspecifika ord och 
begrepp hänger ihop. I den tredje fasen skrivs en gemensam text med elevernas egna ord och i 
den fjärde och sista fasen skriver eleverna en individuell text som slutar i målet att t.ex. kunna 
skriva en faktatext om djur (Hedeboe & Polias, 2008).  
 
Genrepedagogik bygger på tre ben, Vygotskys teori om lärande, Hallidays teori om språk och 
Rotherys & Martins syn på skolgenre och cykeln för undervisning och lärande. Det handlar 
om att synliggöra för eleverna att olika texter har olika syften, strukturer och språkliga drag. 
Vilket ger eleverna en förståelseberedskap för vilket språk som passar i vilket läge (Johansson 
& Sandell Ring, 2012). Enligt Skolverket (2011a) för svenska står det skrivet att eleverna ska 
få möjlighet att öva strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras 
typiska uppbyggnad och språkliga drag (s.80). 
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Genrepedagogik kommer från Australien men har spridit sig till stora delar av Sverige 
(Hedeboe & Polias, 2008). Rinkebyskolan, i Stockholm, har en majoritet av andraspråkselever 
och var första skolan i Sverige som började arbeta med genrepedagogik i det s.k. 
Knutbyprojektet. Projektet började hösten 2007 med införandet av genrebaserad pedagogik i 
hela skolan från förskoleklass till åk 6. Kuyumcu (2013a) skrev utvärderingen av projektet år 
2011 där resultatet visade att skolan lyckades höja elevernas resultat i de nationella proven 
och ökade andelen elever som klarade kravnivån. Eleverna visade en stor utveckling i sitt sätt 
att skriva i olika genrer och förbättrade sin språk- och kunskapsutveckling (ibid.). Projektet 
har inspirerat flera skolor runt om i Sverige till att börja med genrepedagogik. 
 
Skolverket (2011c) uttrycker att undervisning där man arbetar parallellt med ämnesspråk och 
ämnesinnehåll är en nödvändighet för flerspråkiga elever, men även gynnar alla elever. 
Exempel på sådan undervisning är genrepedagogik. Genrepedagogik uttrycks vara en 
undervisning som gynnar alla elever, men i mitt forskande i böcker och avhandlingar om 
genrepedagogik, anser jag att det ligger störst fokus på andraspråkselever och segregerade 
områden. Därför ville jag få djupare kunskaper av lärares uppfattningar om arbetet med 
metoden och om den ger alla elever möjligheter till lärande i det heterogena klassrummet. I 
den blivande yrkesrollen som lärare, och i det mångkulturella samhälle vi lever i, finns det 
behov att hitta inlärningsmetoder som gynnar alla elevers möjlighet till lärande.  
 

Förhoppningen är att ge en fördjupande bild av hur det är att arbeta med genrepedagogik, det 
kollegiala samarbetets betydelse för metoden, samt om genrepedagogik gynnar alla elevers 
möjligheter till lärande i det heterogena klassrummet. 

 
Forskaren Lill Langelotz (2014) vid Göteborgs Universitet konstaterar i sin avhandling att 
lärarna ökar sin kompetens med kollektivt samarbete. Med kollektivt reflekterande synliggörs 
hur lärarna kan verka gemensamt för att stötta elevernas möjligheter till att lära. Forskarna 
Blossing (2003) och Scherp & Scherp (2007) är eniga om att det är viktigt att skapa en 
samsyn på skolan för att få ett bra kollegialt samarbete. Av dessa anledningar anser jag att det 
finns ett behov att finna alternativa metoder där lärare kan dela samsyn som främjar kollegialt 
samarbete och på det sättet gemensamt stötta elevernas möjligheter till lärande.  
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1.1 Syfte och frågeställningarna  
 

Syftet med studien är att ge en fördjupad bild av lärares uppfattningar genrepedagogik.  

1.2 Frågeställningar:  
 

1. Hur uppfattar lärare att genrepedagogik kan ge alla elever utmaningar och möjligheter 
till lärande?  

2. Hur uppfattar lärare att det är att arbeta med genrepedagogik? 
3. Hur uppfattar 3 genreutbildade lärare, betydelsen av ett kollegialt samarbete i arbetet 

med genrepedagogik? 
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2 Forskningsöversikt och Teori 
 

Genrepedagogiken utvecklades i Australien 1980–90-talet och baseras på explicit 
undervisning som ska ge alla elever större möjlighet att nå skolframgång. Genrepedagogerna 
menar att en medvetenhet om hur språket fungerar olika i olika kontexter underlättar 
språkinlärningen (Johansson & Sandell Ring, 2010; Gibbons 2013a; Kuyumcu 2013b). Det 
finns olika inriktningar på genrepedagogiken och den här studien fokuserar på 
genrepedagogik som tar teoretisk utgångspunkt i Vygotskijs sociokulturella teori och 
Hallidays systemisk funktionella teori. Studien har ett vetenskapligt teoretiskt perspektiv inom 
fenomenografin som har fokus på ”hur något uppfattas” och därför går att uppmärksamma i 
formuleringarna av syfte, frågeställningar samt i frågorna i datainsamlingen. Fenomenografin 
kommer i uttryck i hur data analyseras och redovisas i resultatdelen. Den fenomenografiska 
ansatsen beskrivs ytterligare under teoretisk utgångspunkt. 
 
Frågeställningarna utgår från det heterogena klassrummet och det kollegiala samarbetet i 
skolan och därför redogörs för dessa rubriker först. Sedan beskrivs genrepedagogikens tre 
ben, lärarens roll och metaspråket och för att få en vidare förståelse för hur genrebegreppet 
uppstod förklaras även tre generationer av genreforskning och tillslut vad forskningen har för 
positiva resultat men även problematik kring genrepedagogik. Avslutningsvis presenteras 
studiens teoretiska perspektiv. 

2.1 Elever i det heterogena klassrummet 
 
Den grund som svenska skolan vilar på är människors lika värde. Alla elever ska kunna 
påverka sin skolsituation och vara med i gemenskapen, och undervisningen ska vara anpassad 
efter elevernas behov eftersom det ska vara en skola för alla (Skolverket 2011a). Andersson & 
Thorsson (2007) skriver om problematiken med en skola för alla och menar att som enskild 
lärare är det inte enkelt att veta hur man ska kunna inkludera alla elever i undervisningen, då 
spridningen mellan eleverna är stor (ibid.). Det är ändå viktigt att uppmärksamma elevers 
olika behov och förutsättningar för att få en likvärdig utbildning (Skolverk, 2012). Det finns 
olika typer av elever i det heterogena klassrummet och i den här studien representeras fem 
elevtyper; högpresterande elever, lågpresterande elever, elever med läs- och skrivsvårigheter, 
andraspråkselever och elever i svårigheter (elever med diagnos t.ex. adhd, autism). 
 
Högpresterande elever bedöms ha en kunskapsnivå som ligger högre än undervisningen 
jämfört med lågpresterande elever som bedöms ha kunskap på lägre nivå än undervisningen. 
Hög- och lågpresterande elever behöver inte ha samma prestationsnivå i alla ämnen utan kan 
anses som högpresterande i ett ämne och lågpresterande i ett annat (Ahlberg, 2001). En annan 
avgörande faktor om en elev anses vara hög- eller lågpresterande är hur eleverna presterar i 
kunskapsmätningar (Skolverket, 2012).  
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Läs- och skrivsvårigheter är ett övergripande begrepp som omfattar allt som rör begränsningar 
när det gäller att läsa eller skriva. En gemensam faktor för alla som visar sig ha läs- och 
skrivsvårigheter är svårigheten att tillgodogöra sig skriven text. Då är det viktigt att 
undervisningen är intensiv och strukturerad (SPSM, 2015). 
 
Elever i svårigheter syftar i den här studien till elever som med diagnoser till exempel adhd 
och autism och i studien nämns de som elever i svårigheter. Diagnoserna benämns ofta som 
utvecklingsrelaterade kognitiva funktionsnedsättningar för att eleverna har en annorlunda 
kognition. De tänker, löser problem, upplever och bearbetar sinnesintryck och information på 
ett annorlunda sätt, vilket kan få pedagogiska konsekvenser för lärandet. Därför är det viktigt 
att det finns tydliggörande praktik där eleverna får vara delaktiga och känna trygghet över vad 
som ska hända (SPSM, 2015). 
 
Andraspråkselever definieras som elever som undervisas på ett språk som de inte behärskar. 
Modersmålet kallas för förstaspråk och svenska blir då ett andraspråk (Rönnberg & Rönnberg, 
2001).  
 

2.2 Kollegialt samarbete 
 
Skolverket belyser flera inflytelserika skolforskare som bland annat Stedt (2013), Langelotz 
(2014) och William (2016) som under senare tid har betonat kollegialt lärande som en särskilt 
viktigt framgångsfaktor för att förbättra kvaliteten i undervisningen. När lärare tillsammans 
med kollegor samtalar, analyserar och utvärderar sin undervisning genererar det bättre 
elevresultat. Det finns starkt vetenskapligt stöd för de positiva effekterna av kollegialt 
samarbete men trots detta redogör Fredriksson & Meléns undersökning att läraryrket 
fortfarande i hög omfattning är ett ensamarbete (Skolverket, 2013). Slutsatsen är att 
samarbetet kring undervisningen fortfarande är relativt liten, trots att samarbetet visar på en 
ökning under senare år.  
 
Den nyzeeländske forskaren Hattie (2013) redogör för att läraryrket bör karakteriseras av 
kontinuerligt och systematiskt lärande där man hela tiden vidareutvecklar sin profession 
baserad på forskning och erfarenhet. För att skapa detta måste fokus vara i det kollegiala 
samtalet och på att skapa en miljö i skolorna där lärare kan samtala om sin undervisning och 
vara öppna för att ge och ta, feedback och tips av varandra. 
 
Forskaren Lill Langelotz (2014) vid Göteborgs Universitet konstaterar i sin avhandling att 
lärare som samarbetar i arbetslag genom stöttning och handledning ökar sin kompetens och 
blir bättre lärare. Lärarna får bättre självförtroende när de hjälper och samarbetar med 
varandra. Resultatet visar att genom lärarnas kollektiva reflekterande skapas hos lärarna en 
medvetenhet om hur de undervisar och hur de bemöter eleverna. Lärarna kan lättare få syn på 
hur de kan verka gemensamt för att stötta elevernas möjligheter till att lära. Langelotz betonar 
att det tar tid att skapa ett tätt samarbete där man har tillit till varandra (ibid). Även Stedt 
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(2013) understryker att tid är en förutsättning för samarbete. Det är viktigt att lärarna får tid 
avsatt för regelbundna möten, spontana samspel i vardagen men även tid för fortbildning och 
kritiska reflektioner. Det är något som det även redogörs för i Skolverket (2011a); 
 

Läraren ska samverka med andra lärare för att nå de nationella målen. Rektorn 
ska erbjuda möjligheter för lärare att, enskilt och tillsammans med andra 
lärare, kontinuerligt planera, följa upp och anpassa undervisningen så att den i 
så stor utsträckning som möjligt gynnar varje elevs kunskapsutveckling (s.15).  
 

Även forskarna Blossing (2003) och Scherp & Scherp (2007) är eniga om att det är viktigt att 
skolledaren måste säkerställa möjligheter och riktlinjer till hur samarbetet ska se ut i de 
vardagliga rutinerna, för att en skola ska utveckla en samarbetande kultur. De poängterar även 
vikten av att skapa en samsyn på skolan. Samsynen utvecklas genom diskussioner och 
gemensamt skapa en kartläggning av nulägen för att sedan börja formulera målsättning för det 
fortsatta arbetet. Det gemensamma arbetet av verksamheten är viktigt för att skolan ska 
utvecklas (ibid). 
 

2.3 Genrepedagogikens tre ben 
 
Genrepedagogiken vilar på tre ben som kommer beskrivas utförligare under den här rubriken 
för att få en djupare förståelse. 
 

2.3.1 Ben 1  
 
I Vygotskijs sociokulturella teori om lärande är interaktionen ett centralt begrepp där dialogen 
uppmuntras och lärandet sker i samspel med andra (Hedeboe & Polias, 2008; Gibbons, 2013b; 
Johansson & Sandell Ring, 2010). En annan central punkt i Vygotskijs sociokulturella teori är 
den proximala utvecklingszonen. Den proximala utvecklingszonen kallas även rum för 
proximalt lärande. Det s.k. rummet för proximalt lärande kan eleven vistas i med andra 
individer som kan mer, t.ex. lärare eller klasskamrater; det kan ske under en genomgång, en 
dialog eller en samarbetssituation med en klasskamrat. I de situationerna utmanas eleven att 
nå högre trösklar i sin utveckling. För att detta ska fungera måste läraren ha förmågan att 
fastställa elevers lägsta- respektive högsta tröskel för inlärning för att kunna utmana eleverna 
till den närmaste utvecklingszonen (Vygotskij, 2001).  
 
Forskare menar att det optimala lärandet är när man ställs inför höga krav med mycket 
stöttning (Vygotskij, 2001; Gibbons, 2013b; Johansson & Sandell Ring 2010). Stöttning 
kommer från engelska begreppet scaffolding som betyder byggnadsställning. Det är en 
metafor för att beskriva den stöttning som lärare ger till eleverna när de ska tillägna sig nya 
kunskaper. Stöttningen tas bort när eleverna behärskar den nya kunskapen men samtidigt 
förses eleverna med ny stöttning för att eleverna ska kunna gå vidare i sin utveckling 
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(Vygotskij, 2001; Johansson & Sandell Ring, 2010). Inom genrepedagogiken är stöttning ett 
viktigt begrepp som kommer belysas mer under rubriken lärarnas roll (Hedeboe & Polias 
2008; Gibbons 2013b; Johansson & Sandell Ring, 2010).  
 
Vygotskijs idéer har fått ett stort genomslag i Sverige och i övriga västvärlden och våra 
läroplaner är starkt influerade av Vygotskijs idéer utifrån den sociokulturella teorin (SOU, 
1992:94). Språk har en social och kommunikativ roll som utvecklas till en personlig och 
intellektuell funktion. I samspelet mellan lärare och elever förvärvar eleven språkliga verktyg 
som leder till inre tankar (Vygotskij, 2001). Den sociokulturella teorin reflekteras påtagligt i 
Hallidays teori om språk i en kontext. 
 

2.3.2 Ben 2 
 
Systematisk funktionell grammatik är det andra benet som utgör grunden för språkets roll i 
genrepedagogiken (Kuyumcu, 2013a). I slutet av 1970-talet utvecklades Hallidays teori om 
språk som grundar sig i den systemiska funktionella lingvistiken och som utgår från språket 
som en meningsskapande social konstruktion som finns med i nästan allt vi gör. Det är de 
sociala och kulturella kontexterna som vi vistas i som är avgörande för hur språket utvecklas 
(Halliday, 2004). Genom att växa upp i en kultur lär vi oss använda vårt modersmål, vi vet 
hur vi kommunicerar med andra människor, vi anpassar oss till olika kulturer och målgrupper 
när vi väljer former av språk som är lämpliga för den typ av situation som vi befinner oss i. 
Halliday menar att språk alltid sker i ett sammanhang och att vi utvecklar kunskaper om hur 
man beter sig språkligt (Halliday, 1978). Vi gör grammatiska val i språket för att skapa texter. 
Kontexten är känd på grund av att texten ger den liv, samtidigt som texten är känd på grund 
av att kontexten gör den relevant (Christie, 2013). Genre är en texttyp och kontexten avgör 
hur språket uttrycks i kommunikativa sammanhang (Kuyumcu, 2013a).  
 
Systematisk funktionell grammatik utgår inte från traditionell språkvetenskap, där språkets 
form får en särskild del, utan fokus ligger istället på språk i meningsskapande handlingar, 
meningar som skapas i språk. Med detta menas att utifrån autentiska texters betydelse skapas 
mening och förståelse av texter och på så vis får eleverna kunskaper om den språkliga formen 
och kan aktivt utveckla sitt språk (Halliday, 2004). Med autentiska texter menas texter som 
inte har bearbetas för att användas till språkundervisning. Utan texter som från början 
tillkommit för ett annat syfte än att användas som material för språkundervisning (Hedeboe & 
Polias, 2008). 
 
Det är Lev Vygotskijs teori om lärande och Michael Hallidays teori om språk som utgör 
genrepedagogikens teoretiska ram. Utifrån dessa teorier utvecklades en pedagogisk modell av 
Joan Rothery och Jim Martin, om skolgenre och en cykel för undervisning och lärande som 
kallas för cirkelmodellen och kommer att belysas härnäst.   
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2.3.3 Ben 3 
 
Det tredje benet i genrepedagogik är Rotherys & Martins cykel för undervisning och lärande. 
Gibbons (2013b) tolkar cirkelmodellen som ett arbete av texter som delas in i fyra faser. 
Hedeboe & Polias, (2008) och Gibbons, (2013b) redogör för de fyra faserna och i den första 
fasen byggs den gemensamma kunskapsbasen upp inom området. Läraren får reda på 
elevernas förförståelse genom samspelta dialoger och utifrån att ett tydligt syfte och nåbara 
mål formuleras. Tillsammans utvecklas meningsskapande kunskaper om området. I den andra 
fasen undersöker eleverna hur modelltexter är uppbyggda och deras specifika genredrag. 
Utifrån samtal upptäcks olika mönster och ett gemensamt språk skapas, ett metaspråk. I den 
tredje fasen skapas en gemensam textkonstruktion. Det sker utbyten av kunskaper i samtalen 
och med en tydlig stöttning arbetar eleven på en hög kognitiv nivå. I den fjärde fasen är det 
dags för eleverna att framställa en självständig textkonstruktion utifrån sina erfarna kunskaper 
med hjälp av respons och feedback (ibid.). I figur 1 illustreras cirkelmodellen, cirkelmodellen 
är flexibel och faserna kan upprepas flera gånger innan nästa steg och kan även påbörjas i den 
fas som passar bäst. 
 

 
Figur 1 Illustrerar cirkelmodellen, där cirkeln i mitten visar målet för varje fas.  
 

2.4 Lärarens roll och stöttning 
 
Om det ska ske en utveckling mellan språk och lärande behöver lärare kunskap om teorier och 
redskap. Genrepedagogik och användningen av funktionellt språk är en användbar 
utgångspunkt (Olofsson, 2010). Skolverket (2011a) redogör för funktionellt språk i ett 
kommentarmaterial  

 

• 3.	Skriva	gemensamt:	
Skriva	en	gemensam	
klasstext	i	textgenren	
med	elevernas	ord.	

• 4.	Individuellt	
textskapande:	Eleverna	
skriver	egen	text	om	
ämnet	i	genren.	

• 2.Dekonstruera	
modelltexter:	
Tittar	på	förebildstexter	
av	en	viss	textgenre.	

• 1.	Förkunskapsfasen:	
Bygger	upp	kunskaper	
om	ämnet,	formulerar	
syfte	och	mål.	

Förkunskaper,	
ord	och	

begrepp	om	
ämnet.		

Syfte,	
uppbyggnad	
och	språkliga	

drag.	

Förebild	för	
elevernas	
egna	

textskapande	

Lärande	
objektet	(t.ex.	
beskrivande	
text	om	havet)	
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Uttrycket funktionell hör samman med begreppet språkfunktion. Språkfunktioner 
anger hur språket används för olika syften. Några exempel är: ge och söka 
sakinformation, uttrycka och förstå attityder samt övertala någon (s.1).  
 

Även Gibbons (2003) belyser vikten av att lärare behöver få större förståelse och mer kunskap 
om hur man kan utveckla undervisningen. Det mest centrala är interaktion och samspelt 
stöttning mellan läraren och eleven (Gibbons 2003). Det krävs att lärare får en medvetenhet 
om sitt specifika ämnesspråk för sitt ämne för att lärarna ska kunna stötta eleverna att ta till 
sig språket som resulterar kunskaper i ämnet (Hedeboe & Polias, 2008). Eleverna lär sig att se 
språkliga drag i texterna med hjälp av olika redskap. Författarna menar att elevernas chanser 
till delaktighet ökar om läraren arbetar medvetet med språk och texter i ett sammanhang 
(ibid). Detta framhäver även Gibbons (2013b) när hon antyder att lärarens roll är mycket 
viktig och att lärare måste hitta en balans mellan utmaning och stöttning.  
 
Lärare behöver även kunskap om olika genres syfte, språkliga drag och struktur (Johansson & 
Sandell Ring 2010). För att lärare ska kunna undervisa explicit måste läraren och eleverna 
använda ett gemensamt språk för att kunna tala om språket, det kallas för metaspråk 
(Johansson & Sandell Ring, 2010). 
 

2.5 Meta språk – ett språk att tala om språket 
 
Metaspråket är centralt inom genrepedagogik och i samtalen om texterna upptäcks olika 
språkliga mönster och på så vis skapas ett språk för att tala om språket, det gemensamma 
metaspråket (Hedeboe & Polias, 2008). Författarna uttrycker vidare att det krävs ett 
gemensamt metaspråk för att kunna samtala om en text (ibid). För att uppnå bäst resultat och 
motivation hos eleverna anser Gibbons (2013a) och Hedeboe & Polias (2008) att den 
autentiska texten ska vara en central del i undervisningen. Klingelhofer & Schleppegrell 
(2016) anser att språket och kontexten i vardagliga sammanhang skiljer sig från det eleverna 
möter i skolan. Därför är det viktigt att läraren stöttar eleverna när de lär sig språket samtidigt 
som de lär sig innehållet i en text. Lärarna kan stötta genom att ge eleverna utmanande 
aktiviteter som engagerar eleverna i dialoginteraktioner (ibid). Enligt Schleppegrell (2010) 
måste läraren ha en känsla för utmaningarna som eleverna ställs inför. Det krävs även att 
läraren stöttar eleverna i att förflytta sig från ett mer informellt vardagligt språk till ett mer 
formellt språk anpassat till skrift (Schleppegrell, 2010; Gibbons 2013b). 
 

2.6 Genreforskningens utveckling 
 
Under den här rubriken förklaras begreppet genres betydelse för den här studien. Därefter 
belyses hur genreforskningen har utvecklas. Forskare definierar begreppet genre olika och 
genre används i många olika sammanhang i vårt samhälle (Kuyumcu, 2013b).  
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Språkvetaren Jim Martin (1993) tar utgångspunkt ur den systemiska funktionella lingvistiken 
och definierar, i sin antologi, genre som en socialt inriktad process som sker i ett visst syfte 
och i vissa steg, vidare preciserar Martin definitionen till en stegvis, målinriktad och social 
process (Martin, 2000:53) Stegvis eftersom det oftast tar mer än en fas att arbeta sig igenom 
en genre, målinriktad eftersom den syftar till att uppnå ett visst mål och social, eftersom vi 
interagerar med varandra via genrer (ibid). Den australienska språkforskaren Pauline Gibbons 
beskriver att alla genrer har ett antal särskiljande kännetecken; ett specifikt syfte, en 
utmärkande struktur och särskilda språkliga drag (Gibbons, 2013a). Andra språkforskare 
beskriver genrebegreppet som en social process där stegen är igenkännbara och har ett socialt 
syfte (Hedeboe & Polias 2008; Johansson & Sandell Ring 2010).  
 
Under 1980–90-talet pågick den första generationen av genreforskning i Australien den och 
har fortgått under närmare 50 år. Den första generationen genreforskning konstaterade att det 
fanns sex skilda kategorier av skrivuppgifter som forskarna uppkallade genrer. Under den 
andra generationen av genreforskning upptäckte forskarna att flera olika genrer kunde 
sammanföras till tre övergripande grupper, genrefamiljer (Kuyumcu, 2013b). Under senare år 
har den tredje generationen genreforskning börjat fokusera alltmer på elevernas 
läsförståelsestrategier i undervisning för alla ämnen eftersom forskare anser att förmågan att 
skriva utvecklas parallellt med läskunskaper (Kuyumcu, 2013b). Metoden kallas Reading 2 
Learn och med hjälp av läsförståelsestrategierna ska eleverna lära sig att känna igen 
språkmönster i skrivna texter och använda det i sitt textskapande. Strategierna för läsning ska 
hjälpa eleverna att uppmärksamma viktig information och fakta på tre nivåer: på textraderna, 
mellan textraderna och bortom textraderna (Acevedo, 2009-2010; Kuyumcu 2013b). Flera 
studier har genomförts av forskare som belyser de positiva resultaten av arbetet med 
genrepedagogik men även kritik har riktats mot genrepedagogiken. 
 

2.7 Positivt med genrepedagogik  
 
Flera språkforskare som bland annat Gibbons (2013); Johansson & Sandell Ring (2012); 
Kuyumcu (2013a); Acevedo (2009-2010) uttrycker att genrepedagogiken främjar 
kunskapsutvecklingen, speciellt för andraspråkselever. Enligt Kuyumcu (2013b) kan 
genrepedagogiken ses som en verktygslåda som kan tas fram för att ge konkret stöd för 
andraspråkselever i sin språk- och kunskapsutveckling. Kuyumcu (2013a) skrev 
utvärderingen av införandet av genrebaserad pedagogik på Rinkebyskolan F-6 i Stockholm. 
Projektet kallas för Knutbyprojektet och resultaten visade att skolan lyckades höja elevernas 
resultat i nationella proven och även ökade andelen elever som klarade kravnivån. Dessutom 
visade projekten en stor utveckling i elevernas sätt att skriva i olika genre och förbättrade 
elevernas språk- och kunskapsutveckling (ibid). En annan svensk studie som införde 
genrepedagogik är Modellklass 2010-2012 där fyra klasser i årskurserna 2 till 5 deltog; den 
absoluta majoriteten var flerspråkiga elever. Resultatet visade att eleverna fick ökade 
kunskaper inom ordförråd, läsförståelse och grammatik (Helsingborg & Landskrona stad, 
2012). 
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White, Mommone & Caldwell (2015) genomförde en studie av läs- och skrivkunnighet i tre 
grundskolor i Australien och jämförde med relevanta skolor. Studien i läskunnighet testades 
av NAPLAN1 och samtidigt jämfördes en studie i elevernas skrivande över sex år från 2005 
till 2011. Resultatet visade flera omfattande förbättringar av texterna varje år. En analys av 
resultaten av NAPLAN testet visade att eleverna i de tre skolorna fick högre betyg i alla 
områdena som testet omfattade, läsning, skrivning, grammatik, stavning och skrift. 
Anmärkningsvärt var att skolorna som undervisade genrepedagogik tillhörde lägre 
socioekonomi status med många andraspråkselever. Dessa skolor visade bättre resultat än 
skolorna som tillhörde högre socioekonomisk status med få andraspråkselever. Författarna 
drar inga slutsatser att införandet av genrepedagogiken var orsaken till högre medelvärden 
pga. påverkansfaktorer. Likväl anser de att resultaten är tankeväckande och pekar på en stor 
sannolikhet för att genrepedagogiken spelade någon roll över resultaten (White, Mommone & 
Caldwell, 2015).  
 
Forskaren Acevedo (2009-2010) gjorde en undersökning i Sverige om införandet av reading 2 
learn skulle ha samma positiva resultat som i Australien. I rapporten utvärderas positiva 
resultat och metoden framkallade framsteg för alla elever inom läsning, skrivning, stavning, 
grammatik och interpunktion. Dessutom reducerades luckan mellan låg- och högpresterande 
elever markant på endast åtta månader (ibid.).  
 

2.8 Problematik med genrepedagogik 
 
Även fast genrepedagogiken har visat på fina resultat i många studier finns det kritik riktad 
mot metoden. En forskare som riktar kritik till Syndeyskolans genrepedagogik är Liberg 
(2010) som menar att genrepedagogik bara speglar en språksyn och att det är den läraren 
förmedlar i sin undervisning. Läraren har därför gjort ett didaktiskt val av hur språket ska 
läras ut och det blir problematiskt då eleverna förväntas genom skoltiden utveckla ett kritiskt 
förhållningsätt. Därför anser Liberg att man inte ska fastna i en metod i sin språkundervisning 
utan använda sig av ett brett perspektiv (ibid). 
 
Hertzberg (2006) är en motståndare till genrepedagogik och hon refererar till nyretoriken som 
framstår som en motpol till genrepedagogiken och Sydneyskolan (ibid).  
Nyretoriken är en annan utgångspunkt inom genrepedagogik (som grundar sig i amerikans 
retorikforskning om genre). Nyretoriken har störst fokus på den sociala situationens betydelse 
för texten och skiljer sig från Syndeyskolans genreuppfattning som fokuserar på kontexten 
och att tydliggöra för textgenres struktur och språkliga drag (Holmberg 2008). Oenigheten 
mellan nyretoriken och Sydneyskolan har enligt Kuyumcu (2004) att göra med hur man ser på 
skrivandets process. Sydneyskolan ser skrivandet som en social aktivitet där interaktionen är 

                                                
1 NAPLAN testar färdigheter som att läsa, skrivande, stavning och matematik. Bedömningarna görs varje år i 
hela Australien. http://www.nap.edu.au/naplan/naplan.html  
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central. Där skriver man med ett särskilt syfte till en given mottagare och i en specifik 
kontext. Medan nyretoriken ser skrivandets process som personlig och kreativ, utan tanke på 
kontext eller mottagare (Kuyumcu, 2013b). Hertzberg (2006) påstår att den explicita 
pedagogiken är för lärarstyrd och hon kritiserar genrepedagogik för att vara opersonlig och 
textmönster låsta i sin form. Hon påpekar att det fria skrivandet inte ges tillräckligt utrymme 
(ibid). Några lärare i Knutbyprojektet ansåg också att skrivningen blev mindre kreativ i 
arbetet med genrepedagogik (Kuyumcu, 2013a). Per Holmberg (2008), professor i svenska 
språket med inriktning mot språkbruksforskning på Göteborgs Universitet har undersökt hur 
lärares klassrumspraktik kan belysa nyretorik och Sydneyskolans teorier. Holmberg uttrycker 
att målet är att utveckla en textkompetens hos eleverna och anser därför att det kan vara bra 
att ibland utgå från Sydneyskolans pedagogik och ibland från nyretoriken, men även en 
kombination av båda (ibid).  
 
Humphrey & Macnaught (2011) förespråkare för genrebaserad pedagogik problematiserar 
också att undervisningen kan upplevas för lärarstyrd. Forskarna menar att det blir extra 
påtagligt när eleverna ställs inför stora utmaningar i nya genrer och ämneskunskaper och i 
synnerhet för andraspråkselever, eftersom undervisningen då kräver en större kontroll av 
läraren och mycket stöttning. Humphrey & Mcnaught kritiserar även tidsbristen inom 
genrepedagogik och anser att det skulle behövas mer tid för upprepningar av textgenren och 
även de gemensamma skrivandet för att eleverna ska få den stöttning som de behöver. 
Forskarna anser att tidsbristen kan orsaka att eleverna inte får tillräckliga kunskaper om 
genren, vilket i sin tur kan leda till dåligt självförtroende i det individuella skrivandet 
(Humphrey & Macnaught, 2011). Några av lärarna i Knutbyprojektet ansåg också att tiden var 
en kritisk aspekt och att det inte finns tillräckligt med tid att bearbeta varje del i 
cirkelmodellen (Kuyumcu 2013a). 
 
Förespråkare för genrepedagogik är Johansson & Sandell Ring (2010) är som försvarar 
kritiken om tidsbrist och att modellen är för formell. Författarna anser att tiden som läggs ner 
ger resultat i undervisningen och den formella modellen ger framgång om man följer faserna 
och stöttar eleverna. Samtidigt som man kombinerar undervisningen med andra explicita 
kreativa aktiviteter som anknyter till genren och ämnet (ibid). 
 

2.9 Teoretisk utgångspunkt 
  
Under den här rubriken presenteras studiens teoretiska utgångspunkter i fenomenografin som 
beskrevs utförligare.  

2.9.1 Fenomenografisk forskningsansats  
 
Den fenomenografiska ansatsen utvecklades av Ference Marton, som är en ledare i INOM-
gruppen och han beskriver fenomenografin som en vetenskaplig metod för att beskriva 
uppfattningar om världen omkring oss (Kroksmark, 1987:608). Det mest centrala begreppet 
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inom fenomenografin är uppfattningar och främst människors skilda uppfattningar av 
fenomen i världen omkring oss. En uppfattning är på vilket sätt en individ upplever en 
företeelse eller sak i sin omgivning. Det som uppfattas, sätts i förhållande till egna 
erfarenheter som blir individens referens (Kroksmark, 1987).   
 
Den fenomenografiska ansatsen har framförallt fokus i pedagogiska sammanhang och på hur 
något uppfattas vara och inte hur något är (Fejes & Thornberg, 2009:119) Insamlade data ska 
systematiskt tolkas för att urskilja mönster och kategorier (Bryman, 2011). Därefter 
presenteras resultatet i beskrivningskategorier som ska spegla individernas uppfattningar 
(Stukát, 2011). Kroksmark (1987) framhäver även att det är viktigt att 
beskrivningskategorierna är kvalitativt skilda och ordnade i förhållande till varandra utifrån 
likheter och skillnader som uppstår direkt ur data i utsagorna. Inom fenomenografi kan man 
använda flera datainsamlingsmetoder som bl.a. intervjuer, enkäter, observationer och 
uppsatser (Åsberg, 2001).  
 
 
3 Metod  
 
Under metodrubriken motiveras först urval av metod. Därefter beskrivs motiveringen av 
metoderna och hur empiriinsamlingens genomfördes. Efter det redogörs för de etiska riktlinjer 
som togs hänsyn till och tillslut redogörs för bearbetningen och analysen av insamlade data. 

3.1 Urval  
 
Under den här rubriken presenteras först urval av respondenterna till enkätundersökningen 
och därefter redogörs för urval av respondenterna till intervjuerna. 

3.1.1 Urval enkäter  
 

I studien kontaktades respondenter som arbetat med genrepedagogik i årskurserna F-6. 
Årskurserna F-6 valdes av tre anledningar; den första var för att få större svarsfrekvens än om 
årskurserna skulle begränsats till F-3, den andra anledningen var att många skolor som arbetar 
med genrepedagogik var F-6 skolor och den tredje anledningen var att få större 
variationsbredd av respondenter. Med större variationsbredd av respondenterna menas en 
variation i utbildningsbakgrund, social bakgrund, kön, ålder, skolor och årskurser som lärare 
undervisar i (Frejs & Thornberg, 2009)  

Målet var att få in 30-50 enkätsvar med en stor variationsbredd. Först söktes skolor som 
arbetar med genrepedagogik för att hitta respondenter som kunde svara på enkäten. I sökandet 
hittades 15 skolor som arbetar med genrepedagogik i Sverige, vanligast i södra Sverige och 
främst i segregerande områden. Därefter söktes mailadresser till förstelärare alternativt en 
lärare som är extra insatta inom genrepedagogik (genom bloggar och liknande) på varje skola. 
Detta gjordes för att få en större svarsfrekvens och genom att en person kunde ansvara för att 
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vidarebefordra enkäten. På tre av skolorna hittades endast rektorns mailadress. När sökandet 
var klart mailades en förfrågan ut till en eller flera ”ansvariga” på skolorna. I mailet 
(missivbrev, se bilaga 4) förklarades syftet med enkäten och varför just de hade blivit 
kontaktade, samt om de kunde ta ansvar att vidarebefordra enkäten med missivbrev (se bilaga 
5) till alla lärare på skolan och en förhoppning om att nämna enkäten på ett möte/träff.  

Det var sju lärare/rektorer på olika skolor, med en geografisk spridning, som svarade att de 
skulle maila enkäten vidare, samt två lärare som även nämnde att de skulle informera om 
enkäten på ett möte. Utöver dessa sju kan det ha varit fler lärare/rektorer som 
vidarebefordrade enkäten men som inte svarade på mailet. Eftersom enkätundersökningen var 
anonym finns inget exakt urval men det går att urskilja i de 44 inkomna enkätsvaren av de 15 
kontaktade skolorna, att respondenterna hade en variation av kön, ålder, utbildningsbakgrund 
och årskurser som lärarna undervisar i.  
 

3.1.2 Urval intervjuer 
 
Enkäterna hade en stor geografisk bredd och därför ansågs sökandet av respondenter till 
intervjuerna kunna utgå från närområdesprincipen. I sökandet upptäcktes endast en skola i 
närområdet som arbetade med genrepedagogik. Av den anledningen och på grund av 
bristande tidsram valdes urval av intervjuer till endast den skolan. Efter val av skola 
kontaktades försteläraren på den skolan för att bestämma en träff. På besöket beskrevs 
studiens syfte och förhoppningen att få intervjua två till fyra lärare som har arbetat med 
genrepedagogik. Samt förhoppning om att alla lärare på skolan skulle delta i den webbaserade 
enkätundersökningen. Försteläraren informerade om intervjuerna och enkätundersökningen på 
ett möte för att framförallt hitta lärare som kunde och ville delta i intervjuerna. Efter mötet 
mailade hon enkätundersökningen till alla lärare på skolan. Två grundskolelärare och en 
specialpedagog visade intresse att delta i en intervju. Alla tre lärare var med från början när 
skolan fick fortbildning om genrepedagogik och fick gå på studiebesök på Knutbyskolan, 
därför har alla lärare arbetat med genrepedagogik i ungefär 7 år. En av grundskollärarna har 
arbetat som lärare i 42 år och tog examen från den traditionella lågstadielärarutbildningen år 
1975, nu är läraren behörig i årskurs 1-3 och arbetar med en årskurs 1. Den andra 
grundskolläraren var förskollärare och utbildade sig vidare till lärare och är behörig i årskurs 
1-3. Hen har arbetat som lärare i 23 år och arbetar nu i en årskurs 2. Specialpedagogen är i 
grunden fritidspedagog och utbildade sig vidare till specialpedagog för 15 år sen. Läraren är 
behörig i svenska, matte och engelska upp till årskurs 5 och arbetar med elever i årskurs 4 och 
5.   

3.2 Val av metod 
 
Syftet med studien var att få en fördjupad bild av lärares uppfattningar; om hur det är att 
arbeta med genrepedagogik, det kollegiala samarbetets betydelse för metoden, samt om 
genrepedagogik gynnar alla elevers möjligheter till lärande i det heterogena klassrummet. Av 
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den anledningen har studien en kvalitativ forskningsmetod i avseende att få en fördjupad bild 
av lärares uppfattningar (Bryman, 2011). Genom kvalitativ metod ges möjlighet att tolka 
verkligheten genom språkliga utsagor som exempelvis intervjuer (Fejes & Thornberg, 2009) 
För att svara på den första och andra frågeställningarna och samla in kvalitativa data valdes en 
kombination av metoderna; intervju och enkät. Detta gjordes för att få både en bredd och ett 
djup av uppfattningar. Enkäterna gav en större variationsbredd medan intervjuerna gav 
djupare insikter i lärares uppfattningar. När man använder en kombination av två eller fler 
metoder i datainsamlingen kallas det för metodtriangulering (Åsberg, 2001). Intervjuerna 
användes även för att få svar på den tredje frågeställningen. Valet att kombinera intervjuer 
och enkäter var för att de i grunden är mycket lika datainsamlingstekniker som samlar in 
information med hjälp av frågor av olika karaktär som sedan bearbetas och analyseras 
(Björndal, 2005: Trost, 2001). Hur datainsamlingsmetoderna strukturerades för att få svar på 
frågeställningarna beskrivs utförligare under nästa rubriker. 
 
Studien är kvalitativ och som tidigare beskrivs med en fenomenografisk ansats för att svara på 
frågeställningarna om lärarnas uppfattningar. I studien speglas den fenomenografiska ansatsen 
i bland annat av hur utformningen av syfte, frågeställningarna och frågorna i enkät och 
intervjuerna formulerades. Formuleringarna hade fokus på lärarens uppfattning. Men 
framförallt speglas fenomenografin i hur insamlade data analyserades och redovisades i 
beskrivningskategorier i resultatdelen.  
 

3.2.1 Semistrukturerade intervjuer  
 

Semistrukturerade intervjuer användes för att svara på alla frågeställningar. Syftet med 
intervjuerna var inte att dra några generella slutsatser utan bara att samla den enskilda 
individens tankar och åsikter vid intervjutillfället som skulle spegla respondenternas utsagor. I 
studien användes besöksintervjuer för att främja dialog och lyhördhet i samtalen men även för 
att undvika missuppfattningar. Besöksintervjuer är mer tidskrävande men ger högre kvalitét 
på arbetet (Dahmström, 2011). Intervjuerna var semistrukturerade vilket betyder att de är 
förhållandevis strukturerade eftersom intervjuerna utgick från en intervjuguide. 
Intervjuguiden (se bilaga 1) är inspirerad av Kuyumcus (2011) intervjuguide från 
Knutbyprojektet och utgår från studiens syfte och frågeställningar och är uppdelad i fyra 
teman. För att få kvalitét i svaren formulerades frågor i öppen karaktär (berätta hur) för att 
uppmuntra respondenten att utveckla sina svar. Det första temat var uppvärmningsfrågor om 
respondenten. Det andra temat handlade om genrepedagogiken och då berördes 
erfarenheter/arbetssätt, cirkelmodellen, stöttning, systemisk funktionell grammatik och 
eleverna. Det tredje temat handlade om det kollegiala samarbetet på skolan. Det fjärde och 
sista temat handlade om genrepedagogik är en metod för alla elever i det heterogena 
klassrummet. 
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Respondenterna som skulle delta i intervjun fick ett missivbrev (se bilaga 3) i mail, där de fick 
information om studiens syfte samt att de etiska principerna förklarades. Missivbrevet 
skickades ut dels för att förklara varför respondenterna skulle bli intervjuade men även för att 
de skulle bli medvetna om sina rättigheter i de etiska principerna. Dagen innan intervjun 
skickades även intervjuguiden i förväg till respondenterna för att de inte skulle uppleva att de 
blev ”satta på plats” utan att de skulle få lite tid att formulera sina tankar. Anledningen att 
intervjuguiden inte skickades samtidigt som missivbrevet var för att uppnå så stor 
utsträckning av oreflekterade uppfattningar i utsagorna som möjligt. Inför intervjuerna 
studerades ämnet och intervjuguiden noga för att få goda kunskaper och därmed en god 
kvalitét på intervjuerna. Intervjuerna genomfördes med intresse, engagemang och lyhördhet 
gentemot respondenterna. Respondenterna hade blivit informerade i missivbrevet att 
intervjuerna skulle spelas in och detta gjordes med hjälp av både en Ipad och Iphone, för att 
säkerställa eventuella fel som kunde uppstå i tekniken. 
 
Genom att utgå från en intervjuguide (se bilaga 2) kunde samtalen bli mer naturliga där 
respondenten själv i viss utsträckning kunde styra i vilken ordning teman kom upp. Alla 
frågor/teman ställdes eller togs upp till alla respondenter under ett visst tillfälle av intervjun, 
när det passade i det naturliga samtalet. Att utgå från en intervjuguide gjorde det lättare att 
följa respondenternas tankegångar och uppfattningar, utan att komma bort från temat; vilket 
skulle vara större risk i helt ostrukturerade intervjuer (Björndal, 2005; Fejes & Thornberg, 
2009; Bryman, 2011). Genom att intervjuguiden var utformad utifrån studiens syfte och 
frågeställningar blev insamlade data mer tillförlitlig.  
 
Efter intervjuerna transkriberades de ordagrant för att efterlikna talspråket. Pauser markerades 
med interpunktion. Uteblivande av ord/meningar markerades med tre punkter … 
Ord/meningar som avslutats och fortsatt längre fram i citatet markeras (…) Den 
transkriberade intervjun sammanfattades och mailades till informanterna för att skulle få 
möjligheten att kommentera oklarheter och eventuella tillägg. Respondenterna fick även 
förfrågan om de ville ha hela den transkriberade intervjun.  
 

3.2.2 Webbenkät  
 

I kombination med intervjuerna användes en webbenkät (se bilaga 2) för att få en större 
variationsbredd i respondenternas uppfattningar. Enkäten utformades för att få svar på den 
första och andra frågeställningen om; hur lärarna uppfattade att genrepedagogik kan ge alla 
elever utmaningar och möjligheter till lärande och att lärare uppfattar hur det är att arbeta med 
genrepedagogik.  
 
För att få kvalitet på svaren i enkäten utformades frågorna med öppen karaktär (berätta hur…) 
och negationer undveks. Detta gjordes för att uppmuntra till mer utvecklade svar och även här 
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för att få respondenternas oreflekterade uppfattningar. I enkäten användes ett vanligt språk 
med enkla formuleringar för att undvika oklarheter (Björndal, 2005; Trost, 2001). 
Webbenkäten (se bilaga 2) innehöll cirka tre sidor exklusive missivbrevet (där bland annat 
syftet för undersökningen förklarades). Enkäten bestod av tjugo frågor som inleddes med fyra 
uppvärmningsfrågor, precis som i intervjuguiden. De andra frågorna i enkäten fokuserade på 
att svara på den första och andra frågeställningen. Fem frågor var av öppen karaktär för att få 
informanternas egna tankar och kommentarer. Nio frågor var frågor med fasta svarsalternativ 
som skulle underlätta för osäkra och respondenter för att alla skulle få möjlighet att svara och 
ta ställning (Dahmström, 2011). Respondenterna fick svarsalternativen: stämmer helt och 
hållet, stämmer ganska bra, stämmer ganska dåligt, stämmer inte alls, jag har inte 
reflekterat över det och jag har ingen erfarenhet av det. De första fyra alternativen är ett 
jämt antal för att tvinga respondenterna att ta ställning åt något håll. De sista svarsalternativen 
användes för att få minskat bortfall genom att respondenterna hade möjlighet att svara att de 
inte hade reflekterat/erfarenhet av det (Dahmström, 2011). Dessa svarsalternativ användes 
istället för ingen uppfattning för att få en tydligare bild om respondenterna inte hade 
reflekterat över det eller om de inte hade någon erfarenhet av det. De två sista frågorna i 
enkäten hade också fasta svarsalternativ men alternativen till svaren var annorlunda 
formulerade för att passa dessa frågor bättre. Den ena frågan hade en femgradig skala och den 
andra frågan hade en fyrgradig procentskala (se bilaga 2).  
 
En pilotenkät genomfördes med några kurskamrater. Eftersom kurskamraterna inte var helt 
insatta i ämnet blev det inte den ultimata pilotstudien, men de svarade så gott de kunde. Detta 
kompletterades med feedback från handledaren om enkätens utformning. Inledningsvis 
reflekterades över möjligheten att distribuera enkäten i papper och dela ut, för att det oftast är 
lättare att få in svar från respondenterna då. Men webbenkät ansågs vara mest lämplig med 
tanke på pressad tidsram och stor geografisk spridning på respondenterna. För få att högre 
svarsfrekvens kontaktades försteläraren alternativt genreintresserade pedagoger (som hittats 
via blogg eller liknande) på skolorna för att ansvara för att vidarebefordra enkäten och 
informera om den på ett möte/träff. Efter en vecka skickades en påminnelse ut om att svara på 
enkäten.  

3.3 Analys av data 
 
Under den här rubriken beskrivs först analysprocessen av intervjudatan och enkäternas 
textsvarsfrågor. Analysprocessen utgår från en fenomenografisk analys i fyra faser. Därefter 
beskrivs bearbetningen av enkätens flervalsfrågor. Tillslut diskuteras bortfallet i 
undersökningen. 

3.3.1 Analys av intervjudata och textsvar i enkäten 
 
De inspelade intervjuerna transkriberades ordagrant, så nära talspråket eftersom att alla 
språkliga uttryck som pauser, skatt och mumlanden kan ge tillträde till människors 
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uppfattningar (Fejes & Thornberg, 2009). Däremot uttrycker Frejs & Thornberg att det finns 
svårigheter att hålla sig till talspråkets form av orsaken att det är lätt att skriftspråket tar över. 
Därför kontrollerades transkriberingen av respektive intervju igenom tre gånger efter första 
utkastet. Detta gjordes även för att bli bekant med materialet. Med en medvetenhet renskrevs 
materialet där längre pauser markerades med interpunktion, utlämnade av ord och fraser 
markerades med tre punkter för att tydliggöra budskapet. Ord, fraser och meningar som 
avslutats och fortsatt längre fram i citatet markeras (…). För att texten i resultatdelen skulle 
bli begriplig och inte full av citat, förklarades även respondenternas utsagor och språkliga 
uttryck i brödtexten. 
 
Studiens analys utgick från frågeställningarna för att urskilja och styrka relevanta utsagor. 
Intervjuerna behandlade framförallt arbetet med genrepedagogik och det kollegiala samarbetet 
men det gick även att urskilja uppfattningar om metodens gynnsamhet för alla elever (vilket 
har störst fokus i enkäterna). Det fullständiga intervjumaterialet bestod av utskrivna intervjuer 
från tre lärare och enkätsvar från 44 lärare. De transkriberade intervjuerna utgjorde 35 sidor 
och de öppna enkätsvaren utgjorde 13 sidor. All empiriska data bearbetades och analyserades 
utifrån en modell med fyra faser som beskrivs systematiskt av Fejes & Thornberg (2009) och 
Åsberg (2001).  
 
Fas 1: Att bekanta sig med data och etablera ett helhetsintryck 
I den första fasen bekantade jag mig med det empiriska materialet, detta påbörjades redan 
under transkriberingen. Transkriberingen av varje intervju rättades tre gånger och under den 
tiden började helhetsintrycket av intervjuerna formas. Intervjuerna sammanfattades för att 
etablera ett helhetsintryck. Sammanfattningarna skickades till respondenterna för att de skulle 
få en chans att kommentera och tillägga oklarheter. Därefter sammanställdes de öppna 
enkätsvaren systematiskt för att även få ett helhetsintryck av enkätsvaren. 
 
Fas 2: Uppmärksamma likheter och skillnader i utsagorna 
I den andra fasen lästes varje intervju och enkätsvaren i detalj för att identifiera relevanta 
nyckelord och meningar i utsagor för hur respondenterna uppfattade fenomenen. Med 
fenomenen syftar jag till hur respondenterna uppfattade arbetet med genrepedagogik, det 
kollegiala samarbetet och elever i det heterogena klassrummet. Exempel på nyckelord var 
kontext, språkutvecklande, sammanhang, kollegialt, samarbete, tillsammans, stöttning, 
trösklar, utmaningar, behov, förutsättningar, krav, olika nivåer, hög nivå på undervisningen, 
strukturerat, redskap, mallar, igenkännande, samtal, tidsbrist, läraren, påverkansfaktorer, 
inflytande, delaktighet osv.  För att få med alla uppfattningar i det empiriska materialet på 48 
sidor valdes ett stort antal nyckelord ut. Relevanta nyckelord och meningar i utsagorna 
markerades med markeringspennor för att få en överblick. För att sålla ytterligare och 
analysera och se utsagorna ur olika kontraster lästes de markerade utsagorna flera gånger. 
Efter ett flertal genomläsningar urskildes likheter och skillnader i nyckelorden. Det vill säga 
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att flera nyckelord åskådliggjorde för liknande uppfattningar och kunde på så vis höra ihop 
och bilda utkast till teman.  
 
Men även dessa teman för liknande uppfattningar var alldeles för många för att ha som 
kategorier. Utkasten av teman slogs ihop till temagrupper som systematiskt markerades med 
färgkodade markeringspennor. Det utgjorde tolv temagrupper. Efter vidare reflektioner 
upptäcktes att flera temagrupper överlappade varandra. Efter korrigeringar med överlappande 
temagrupper skapades ett utkast till 8 kategorier: stöttande, en skolas arbete, tydligt, 
strukturerat, språkutvecklande, det heterogena klassrummet, svårigheter och gemensamt. 
 
Fas 3: Kategorisera uppfattningar i beskrivningskategorier 
I den tredje fasen klipptes de valda utsagorna ut och blandades. Utsagorna blandades för att 
syftet var att upptäcka variationer i form av likheter och skillnader i respondenternas utsagor 
utan att identifiera vem som sagt vad. Utsagorna blandades även för att ännu en gång behöva 
ta ställning till vilken kategori varje utsaga tillhörde. Systematiskt sorteras utsagorna i 
färgkodade kuvert för att lättare urskilja kategoriernas utkast. I detta arbete fortsatte 
jämförelser och reflektionerna för att komma under ytan och finna det som är underförstått i 
respondenternas utsagor och upptäcka nya dimensioner.  
 
Fejes & Thornberg (2009) uttrycker vikten av att kategorierna skiljer sig från varandra på ett 
tydligt sätt. För att enkelt kunna urskilja karaktärerna i varje kategori skrevs en kort 
sammanfattning om varje kategori. Under de arbetet synliggjordes att flera av kategorierna 
sammanflöt på olika sätt. Av den anledningen komprimerades kategorierna till först sju, 
därefter till fem och slutligen fyra kategorier som argumenteras för närmast.  
 
En av kategorierna som ströks från de ursprungliga åtta kategorierna var strukturerat 
eftersom synonymer till struktur ofta kunde kopplas till kategorin tydligt. Efter vidare 
reflektioner uppmärksammades att både kategorin svårigheter och det heterogena 
klassrummet återspeglades i alla andra kategorier. Och det konstaterades att dessa kategorier 
bara var variationer i respondenternas utsagor som kunde kopplas till de övriga kategorierna. 
Det upptäcktes även att kategorin en skolas arbete hade tydliga kopplingar med kategorin 
gemenskap. Efter dessa retuscheringar ansågs kategorierna färdiga.  
 
Men när utsagorna återigen skulle blandas för att sorteras i fyra nya kuverten upptäcktes ett 
problem. Det blev problematiskt att skilja vilka utsagor som skulle kopplas till kategorin 
språkutvecklande och kategorin tydlighet. Dessa kategorier hade ingen tydlig övergång och 
av den anledningen sammanslogs de till kategorin tydlighet. Exempel på detta är att 
nyckelordet igenkännande tillhörde kategorin tydlighet. Då blev det svårt att förhålla sig till 
utsagor där respondenterna både syftade till språkutvecklande och igenkännandet.  
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Vi jobbade utifrån texter och plockade viktiga ord och gjorde stödord och 
byggde upp. Vi bygger ordförrådet (…) Och att få träna det här så många 
gånger. Det är det jag tror man tidigare gjorde vid ett tillfälle och att det var 
okej. Men nu tränar man ju så många gånger i stegrad takt eller svårighet så 
tillslut så kan dom det.  

I den här utsagan berättar respondenten hur de arbetar i klassrummet med ord och text som 
tolkas att respondenten arbetar språkutvecklande. Därefter talar respondenten om betydelsen 
av att få träna på varje textgenre flera gånger för att tillslut tillägna sig kunskaperna om den 
typen av genre. Detta tydliga arbetssätt blir igenkännande för eleven. Flera liknande exempel 
gjorde att kategorin språkutvecklande slogs ihop med tydlighet. De slutliga kategorierna 
blev gemensamt, tydligt, stöttande.  

 
Fas 4: Att studera den underliggande strukturen i kategorisystemet 
När de slutliga kategorierna var klara blandades utsagorna återigen och sorterades i de slutliga 
kategorierna. Därefter omskrevs utsagorna på datorn under varje kategori och gjordes en mer 
systematisk analys hur uppfattningarna förhöll sig till varandra. För att underlätta detta arbete 
skapades underkategorier i kategorisystemet för att urskilja uppfattningarna i den 
gemensamma strukturen som presenteras i resultatet.  
 
Fejes & Thornberg (2011) betonar två krav i kategorisystemet. Det första kravet är att det 
måste beskriva data, dvs. att alla intervjuer och enkätsvaren måste kunna inplaceras i någon 
kategori på ett trovärdigt sätt. Det andra kravet är att kategorierna är kvalitativt åtskilda, dvs. 
att kategorierna inte får överlappa eller ha svävande övergångar (ibid.) Det första kravet togs i 
aktning redan i första fasen med att få med alla variationer på uppfattningar av fenomenen. 
Eftersom det empiriska materialet bestod av 48 sidor blev det stor bredd på respondenternas 
uppfattningar. För att få in alla respondenter utsagor i kategorierna presenterade resultatet 
respondenters citat blandat med respondenters sammanfattades deras svar i brödtext. Det 
andra kravet var en del av processen att upptäcka det som har beskrivits i analysfaserna.  
 

3.3.2 Analys av flersvarsfrågor i enkäterna 
 
Bearbetningen av resterande enkätdata inleddes med att granska varje enkät enskilt för att 
bekanta sig med data. För att finna information sammanställdes det kvalitativa datamaterialet 
på ett åskådligt sätt i Excel. Till en början sammanställdes ett diagram för varje elevtyp men 
efter vidare reflektioner, eftersom att det blev för många diagram som gjorde resultatdelen 
rörig, användes istället en sammanställning av alla elevtyper i ett diagram för att få 
jämförelserna mer överskådliga.  
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I studien används en ordinalskala som förklaras härnäst. Enkäten i studien har frågor med 
flersvarsalternativ med ordnade skalnivåer i kategorier som stämmer helt och hållet, 
stämmer ganska bra, stämmer ganska dåligt och så vidare. Men eftersom det inte finns 
något exakt värde mellan skalnivåerna betyder det att skalan inte är ekvidistant. När en enkät 
har ordnade skalsteg utan ekvidistans betyder det att enkäten har en så kallad ordinalskala 
(Dahmström, 2011). Eftersom skalorna inte utgör något kvantitativt värde går det inte att 
ersätta skalnivåerna med siffror, för att det då kan ge missvisande resultat och därför 
redovisades istället flervalsfrågorna i diagram med antal i olika kategorier.  

3.4 Etik  
 
De forskningsetiska principerna tar utgångspunkt i vetenskapsrådet (2002). Samtyckeskravet 
togs till hänsyn när respondenterna fick förfrågningar om att delta i intervjuerna och 
enkäterna. Informationskravet kom i uttryck i missivbrevet både i intervjuerna och vid 
enkäterna där respondenterna informerades om studiens syfte och undersökning. 
Respondenterna informerades även om att intervjuerna och enkäterna var frivilliga och hade 
rättigheter att avbryta sin medverkan och bestämma sina villkor utan negativa inverkningar. I 
missivbrevet redogjordes även för konfidentialitetskravet och nyttjandekravet, att 
respondenternas deltagande var konfidentiellt och att tystnadsplikt gällde när det gällde deras 
uppgifter. Samt att insamlande datan endast skulle användas i forskningsändamål. Alla 
forskningsetiska principer belystes även innan varje intervju. 

 
4 Resultat  
 
Resultatdelen inleds med en illustration av beskrivningskategorierna (se figur 2) som 
framtagits under den analytiska processen. Beskrivningskategorierna beskriver all data får 
undersökningen dvs. lärares uppfattningar från de tre intervjuerna och 44 enkätsvar. 
Beskrivningskategorierna förklaras kort och redovisas med stöd av citat från lärares utsagor. 
Resultatet av kategorierna är ett system av kategorier som beskriver variationer av lärares 
utsagor, inte enstaka lärare. Det var inte i studiens syfte att beskriva vem som uppfattar vad 
utan lärarnas uppfattningar kan tillhöra fler och olika kategorier. Lärarnas varierade 
uppfattningar presenterades i tre beskrivningskategorier (se figur 2) som används för att 
besvara på studiens tre frågeställningar:  
 

1. Hur uppfattar lärare att genrepedagogik kan ge alla elever utmaningar och möjligheter till lärande? 
2. Hur uppfattar lärare att det är att arbeta med genrepedagogik? 
3. Hur uppfattar 3 genreutbildade lärare, betydelsen av kollegialt samarbete i arbetet med genrepedagogik? 

 
Tillslut redovisas diagram över hur lärarna i enkätundersökningen svarade på de fasta 
flervalsfrågorna som är kopplade till den första frågeställningen under rubriken 4.4 
Heterogena klassrummet. Den första frågeställningen redovisas även i 
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beskrivningskategorierna. Alla tre beskrivningskategorier används för att svara på den andra 
frågeställningen och underkategorin kollegialt samarbete används för att svara på den tredje 
frågeställningen.  
 

Figur 2 visar tre beskrivningskategorier som speglar lärares varierade uppfattningar i intervjuerna och enkäterna. 
Alla tre kategorier belyser den första och andra frågeställningen och underkategorin kollegialt samarbete berör 
den tredje frågeställningen. 

4.1 Tydligt 
 

Under den här kategorin beskrivs uppfattningarna om genrepedagogik som tydligt. Det 
uppfattas som att det finns en tydlig gång i metoden som gjorde att det blir ett igenkännande 
för eleverna i repetitionerna. I metoden tydliggörs språk och grammatik i ett sammanhang 
vilket resulterade i att genrepedagogik uppfattas som språkutvecklande.  
 

4.1.1 Repeterande  
 

Genrepedagogik uppfattas vara tydligare än tidigare arbetssätt. Textgenren repeteras genom 
att man arbetar med den i flera faser, vilket lärare anser vara positivt för elevernas lärande. 
Lärare menar att metoden ger trygghet till eleverna eftersom att eleverna känner igen 
arbetsgången och kom därför lättare igång med sitt arbete eftersom de även visste vad som 
förväntas av dem. Lärare anser att det även ger större arbetsro i klassrummet med tydligheten 
och tryggheten. 
 
Lärare menar att högpresterande elever ibland kan tröttna på att gå igenom texttyper flera 
gånger, i alla faser, innan de fick börja att skriva själva. För att motivera dessa elever anser 
lärare att det är viktigt att de får extra utmaningar. En del lärare som uppfattar genrepedagogik 
som fyrkantigt och fantasilöst och uttryckte att det skulle behövas mer variation i arbetssätt 
med flera metoder som infallsvinklar för att de inte ska bli slentrian. En lärare uttrycker också 

•  Repeterande	
•  Språk-	och	textutvecklande	Tydligt	

•  Problematik	
•  Läraren	Stöttande	

•  Delaktighet	och	inQlytande	
•  Kollegialt	samarbete	Gemensamt	
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att hen upplevde genrepedagogik till en början som ganska fyrkantigt och blev blind i arbetet 
med metoden men uttrycker vidare att läraren idag har funnit sitt fria utrymme och kan vara 
mer kreativ när hen lärt sig att inte vara lika metodisk.  

 
Lärare hävdar stora fördelar, för eleverna, att tydliggöra texttypers struktur och specifika 
språk och att hela tiden upprepa och uppmärksamma att olika typer av texter används i olika 
sammanhang och att vissa texttyper är vanligare i vissa ämnen, t.ex. faktatexter i NO. Det 
anses att det blir tydligt och en röd tråd i alla ämnen och som gör barnen medvetna som en 
lärare uttrycker det. Läraren menar vidare att eleverna lär sig att känna igen ord, begrepp och 
identifiera texttyper som de har arbetat med. Det anses som att det gör att fler elever klarar 
uppgiften, t.ex. att skriva ett brev. Lärare reflekterar över att elever utvecklas mer när de kan 
känna igen sig i texttyper när de läser och skriver. 
 
Lärare påpekar att det kan vara krävande att ständigt uppmärksamma vilken typ av texter som 
eleverna stöter på. Det uttrycks också krävande och svårt att hitta autentiska texttyper som 
passar till undervisningen. På grund av att de flesta texter inte alltid är ”rena” genrer. Alltså 
att de kan vara en blandning av texttyper och därför inte helt håller sig till genrens ”regler”. 
En lärare resonerar också över svårigheten med att hitta rena autentiska texter men reflekterar 
även över fördelarna att komplettera texterna med att diskutera och resonera med eleverna. 
Förarbetet uttrycks som tidkrävande, förutom att ta fram texter som passar till texttypen kan 
det handla om att definiera textens struktur, ta fram planscher, mallar och viktiga ord. 
 
Som tidigare nämnts uttrycker lärare att tydligheten och igenkännandet gynnar alla elever. 
Trots detta uttrycker lärare extra fördelar för specifikt elever i svårigheter (elever med diagnos 
t.ex. autism/adhd) och elever med väldigt svagt språk som andraspråkselever och elever med 
läs- och skrivsvårigheter. En lärare uttrycker att det var extra bra för dessa elever att läsa 
samma typ av text som man kommer in i hur en sådan text är uppbyggd. Då blir det lättare att 
läsa samma typ av texter som har en tydlig gång. Läraren anser att det ger dessa elever 
fördelar genom att de får känna trygghet med en tydlig modell och tydlig struktur.  
 

4.1.2 Språk- och textutvecklande 
 

Lärare poängterar att det är viktigt att elever lär sig ord och grammatik i ett sammanhang för 
att det ska bli meningsfullt. Lärare hävdar att det inte finns någon mening att ha en lektion i 
grammatik där man matar en massa ord som inte säger någonting, på grund av att orden inte 
sätts i ett sammanhang.  
 
Det uttrycks vara betydelsefullt att grammatiken blir på ett naturligt sätt invävd i praktiken 
och i ett sammanhang. Vidare reflekteras över att när grammatiken blir ett naturligt inslag 
eftersom den sätts i ett sammanhang blir även texten ett naturligt inslag i undervisningen i och 
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med att eleverna hela tiden lär sig i ett sammanhang. Detta bidrar till att elevernas språkliga 
förmåga höjs när eleverna får ett språk att tala om texterna och läraren uttrycker vidare att 
deras vardagsspråk kompletteras med ett skolspråk, ett mer ämnesspecifikt språk behövs för 
att lyckas i skolan. I samspelet utvecklas ett språk för att tala om språket, ett skolspråk som 
även kallas metaspråk. Det uttrycks bli språkutvecklande för alla elever.  
 
I arbetet med genrepedagogik anser lärare att eleverna får verktyg och en struktur att följa. 
Vilket så småningom gör att eleverna kan känna en större förtrogenhet till en viss texttyp och 
kan därmed fokusera på innehåll istället för form i sitt textskapande. Lärare beskriver att de 
upplever att eleverna känner sig tryggare i sitt textskapande för att de vet hur texten är 
uppbyggd och vad som förväntas finnas med i texten och det betraktas som att alla elever kan 
lyckas och att eleverna blir bättre på att skriva och formulera sig. Förutom tryggheten i 
textgenrers struktur anser lärare att tryggheten i användandet av språket var en anledning till 
elevernas förbättring i deras textskapande. En lärare uttrycker att eleverna får redskap för hur 
alltså eleverna får redskap för hur dom ska använda sitt språk. Att de ser olika ut i olika 
situationer. Både när man pratar och när man skriver. Jag tror att dom känner sig tryggare. 
Läraren anser vidare att eleverna kan mer och producerar mera.  
 
Lärare anser att lärarnas nya förhållningssätt kan vara en anledning till att genrepedagogik blir 
språkutvecklande. En lärare lyfter att vi har blivit mycket duktigare på också generellt att 
använda svårare ord. Läraren förklarar vidare att lärarna försöker att förklara svåra ord och 
begrepp på ett elevnära sätt istället för att förenkla de svåra orden och begreppen. Det 
uppfattas som att lärarnas ändrade förhållningssätt resulterar i att även eleverna lär sig 
använda de rätta orden och begreppen och därmed får ett rikare ordförråd som de kan utnyttja 
i deras läsning och textskapande. En annan lärare uttrycker att det är svårt att få vissa elever 
att gå vidare från modellen för att skriva utförligare och menar att det var viktigt då att 
eleverna har ett rikt ordförråd att plocka ur för att kunna beskriva utförligare.    
 

4.2 Stöttande 
 

Stöttning uppfattas som central inom genrepedagogik och är en förutsättning för att kunna 
anpassa undervisningen utifrån elevernas förutsättningar och behov. Genom stöttning kan 
eleverna bli medvetna om sin förmågor och på så vis ta ansvar för sitt lärande.  

4.2.1 Problematik 
 
Lärare anser att det krävs stöttning för att kunna anpassa individanpassa undervisningen. I 
enkätundersökningen svarar lärarna på hur de anser om det finns möjlighet att individanpassa 
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inom genrepedagogik. Majoriteten, 82 % av lärarna menar att det finns möjligheter att 
individanpassa i arbetet med genrepedagogik som illustreras i figur 2. 
  

Figur 2 illustrerar respondenternas uppfattningar om möjligheter att individanpassa inom genrepedagogiken. 
 
En lärare uttrycker att individanpassning är möjlig i de flesta pedagogiska sammanhang men 
att det inte alls hänger samman med genrepedagogik. Paradoxalt uppmärksammas att lärare 
anser att det är samma förutsättningar att individanpassa inom genrepedagogiken som i 
annan pedagogik. En lärare problematiserar att de mallar och planscher som används som 
stöd i undervisningen, att de inte är anpassade för de yngre åldrarna utan att samma plansher 
används till alla elever i åk 1-6 vilket läraren menar att det begränsar möjligheterna till att 
individanpassa. Att individanpassa undervisningen anses som extrajobb och individanpassa 
är inte alltid tidsmässigt dedär som man hinner göra fullt ut men att läraren gör så gott hen 
kan. Läraren uttrycker vidare att det blir lättare att variera nivåer och utmana eleverna när 
man har lärt känna eleverna och därmed sker mer automatiskt.   
 
En annan typ av tidsbrist är hinna fokusera på alla elever i den mångfald som finns i det 
heterogena klassrummet. Det anses svårt att tillgodose alla elevers förutsättningar och behov. 
En lärare diskuterar om ett dilemma i en klass med majoriteten andraspråkselever och elever 
med andra svårigheter att det blir lätt att man fokuserar på dom som inte kan och att man 
glömmer att fokusera på dom som redan kan vidare uttrycker läraren känna en skyldighet att 
fokusera lika mycket på alla elever. 
 

4.2.2 Läraren 
 

Lärarens kompetens uttrycks av flera lärare som den främsta avgörande faktorn för 
individanpassning. Att läraren har en skyldighet, till eleverna, att anpassa undervisningen 
utifrån elevernas kunskapsnivå utan att sänka kraven. Lärare anser att det krävs maximal 

Finns	det	möjligheter	att	individanpassa	
undervisningen	inom	genrepedagogiken?	

JA	 DELVIS	 NEJ	 VET	EJ	
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stöttning genom hela arbetat för att alla elever ska få möjlighet att klara uppgiften, på sin nivå 
och utan att sänka kraven och för att eleverna ska känna känslan att man kan klara av en 
uppgift. Vidare uttrycker läraren att stöttning är jätteviktigt för elever som har svårt att känna 
att dom kan lyckas och få dom att kliva vidare och kliva över trösklar.  
 
Jämfört med tidigare arbetssätt anser en lärare att hen upplevde att förut hade jag många 
elever som sa nä orka, vill inte, tråkigt, fy vidare berättar läraren att eleverna gav upp lättare 
när det blev svårt och jobbigt. En anledning till att eleverna gav upp resonerar en lärare kan 
bero på att förut lät man eleverna klara sig mer själva och förväntade sig att de exempelvis 
skulle klara av att läsa i en lärobok om rymden, men att eleverna inte klarade det och gav upp. 
Vidare resonerar läraren att genom arbetet med genrepedagogik har lärare förstått att det krävs 
mycket förarbete, stöttning och många aktiviteter för att landa i målet, exempelvis att kunna 
klara av att läsa en lärobok om rymden. Lärare uttrycker att genrepedagogik är ett mycket 
inkluderande arbetssätt med de tydliga modellerna och genom lärarens stöttning genom hela 
processen gör att alla elever kan lyckas trots olika förutsättningar. En lärare berättar att elever 
som går i 5an nu, när dom gick i 3an så klarade ALLA elever nationella provet i svenska i 
3an. Många hävdar att det finns en känsla av att så många lyckas. 
 
Arbetet med genrepedagogisk uttrycks kunna synliggöra för elevers förutsättningar och behov 
vilket underlättar möjligheterna till sätta individuella krav och lägga upp arbetet olika. I 
arbetet med genrepedagogik utgår lärare från elevernas förkunskaper och erfarenheter kring 
olika texter och språk men en lärare anser att det alltid blir en balansgång mellan elevers 
förmåga och uthållighet. En lärare beskriver hur detta kan komma i uttryck när elever har till 
uppgift att skriva en faktatext om rymden. Läraren menar att alla har ju inte lärt sig skriva 
själv i 2an till exempel och anser att det är det viktig att stötta elever för att klara uppgiften 
men även för elever som har det lite kämpigare med sin skrivinlärning och läsinlärning. 
Läraren beskriver ett exempel där elever kan få stöttning genom lappar med rymdmeningar 
(som eleverna hade skrivit tillsammans) som satt fastnålade på klassens rymdvägg. Genom att 
eleverna kan gå och hämta olika meningar och skriva av får de stöttning till att producera sin 
egen faktatext. Läraren uttrycker att alla har fått ihop en text och förklarar vidare att eleverna 
kan känna att dom har bidragit eftersom de har varit med och jobbat fram meningarna på 
tavlan och de vet att meningarna fanns där och även om eleverna inte kan läsa texten kan 
eleverna läsa den i, i och med att eleverna känner igen meningar. 
 
En lärare beskriver en annan situation där läraren stöttar eleverna med anpassningar utifrån 
sina förutsättningar och behov utan att sänka nivån på undervisningen. Vissa elever spelade 
memory med ord och begreppsförklaringar blandade som ett vanligt memory medan andra 
elever fick ha begreppsförklaringarna i en rad och orden i en annan rad för att göra det 
enklare, dessutom fanns stöd framme på smartboarden. Alla eleverna gjorde samma sak och 
kan med olika stöttning klara uppgiften utifrån sina förutsättningar och behov utan att sänka 
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nivån på undervisningen. En lärare menar återigen att lärare har fått ett ändrat förhållningssätt. 
Att förut undvek hen att utsätta eleverna för förstora utmaningar, men nu anser läraren att allt 
är möjligt med stöttning och att man kan utmana eleverna mer och sätta en högre nivå på 
undervisningen. 
 
En lärare resonerar om att det blir mer utmaning för alla. Med det menar läraren att även om 
det är en text dom (eleverna) ska läsa så lämnar jag ju som aldrig bara ut den. Vidare 
förklarar läraren att man arbetade med texten i många faser och på många olika sätt innan 
eleverna fick läsa texten själva och därför anser läraren att undervisningen är nog lite högre 
nivå än om man inte jobbar såhär. 
 
När man arbetar med stöttning och formativ bedömning under genrearbetet anser lärare att 
elever blir medvetna om sina förmågor, att läraren kan visa dom lite mer att dom faktiskt kan 
och det hör ju så mycket ihop med metakognitionen att man kan förstå vad man kan för att 
kunna gå vidare och för att se vad man behöver träna på. Läraren anser att eleverna tränar på 
sin metakognitiva förmåga och kan på så vis själva ta ansvar för sitt eget lärande. 
 

4.2.3 Sammanfattande uppfattningar om stöttande inom genrepedagogik 
 

Lärare problematiserar tidsbristen som den främsta svårigheten för att kunna individanpassa 
undervisningen fullt ut. Det anses som att lärarens kompetens och maximal stöttning ger 
förutsättningar för att undervisningen ska kunna anpassas utifrån elevernas kunskapsnivå utan 
att sänka kraven. Lärare resonerar att genrepedagogik och lärarens stöttning gör att man kan 
utmana eleverna mer och kan sätta en högre nivå på undervisningen. Eleverna kan känna att 
de kan lyckas. 

4.3 Gemensamt 
 

Lärare uppfattar att genrepedagogik präglas av gemensamt arbete mellan elev-elev, lärare-
elev och lärare-lärare däremot finns det en variation av uppfattningar om elevers delaktighet 
och inflytande i genrepedagogik. Lärare anser att det är betydelsefullt att ha ett gemensamt 
samarbete mellan lärarna och resonerar kring problematiken när inte hela skolan anammar 
metoden och samverkar och utifrån gemensamma mål.  
 

4.3.1 Inflytande och delaktighet  
 

De finns variationer av uppfattningar om hur mycket eleverna får inflytande och blir delaktiga 
i arbetet med genrepedagogik. I den första fasen, förkunskapsfasen, i cirkelmodellen anser 
lärare att eleverna får mest inflytande. Genom ett planeringsråd med lärare/elever får 
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eleverna möjlighet till inflytande när de får vara med och bestämma om vad de vill lära sig 
om, läraren syftar alltså själva temat och hur de ville lära sig om temat, exempelvis film, 
museum, läsa böcker inom själva texttypen. En lärare uttrycker att man utgår från elevernas 
förkunskaper i temat för att därefter samtala om vad eleverna ville lära sig.  
 
I en klass med nyanlända elever uttrycker en lärare att det är svårt att ge eleverna inflytande i 
undervisningen men att eleverna istället är mycket delaktiga i arbetet. Flera lärare yttrar sig 
om att genrepedagogik främst ger möjligheter till delaktighet, genom alla språkutvecklande 
övningar. En lärare uttrycker att elever får väldigt få möjligheter till inflytande och 
delaktighet, precis som i annan pedagogik. Andra lärare ger uttryck av att det finns goda 
möjligheter för både inflytande och delaktighet i genrepedagogik.  
 
Återigen diskuteras lärarens kompetens som avgörande faktorn, men i detta fall för elevernas 
möjlighet till inflytande och delaktighet. En lärare resonerar om att det kan uppfattas som 
svårare att ge eleverna möjlighet till inflytande och delaktighet om lärare har bristande 
kunskaper om genrepedagogik. Att vara open minded genom hela arbetet och ta tillvara på 
alla barns idéer uttrycks vara viktigt för att öka elevernas möjlighet till inflytande och 
delaktighet men även att man hela tiden utgår från elevernas förkunskaper och att man gör 
tillsammans. Det anses viktigt att läraren ska stötta eleverna att bli både kunskapsmässigt och 
språkmässigt delaktiga i de gemensamma lärandet. En lärare anser att metoden ger eleverna 
möjlighet att vara de som sitter på kunskapen och man delar med sig av sina erfarenheter och 
man lär av varandra. Läraren uttrycker vidare att när lärare tar tillvara på alla elevernas 
tankar och idéer blir eleverna mer delaktiga. 
 
Det uppfattas ske ett gemensamt arbete i klassrummet genom att eleverna diskuterar och 
bearbetar ämnesstoff tillsammans. Det resoneras om det gemensamma arbetet gör att det blir 
lättare att få med sig alla elever när undervisningen bygger på samtal, samarbete och 
gemensamma övningar. Det anses även bidra till ett bättre klassrumsklimat eftersom 
undervisningen blir mer dialogisk då de jobbar mycket tillsammans i par grupper och 
helklass som stärker både lärandet och språkutvecklingen för att alla elever inte minst 
andraspråkselever i samspel med förstaspråkselever i klassrummet. En lärare uttrycker att 
eleverna diskuterar mer och är mer delaktiga när de reder tillsammans ut oklarheter och svåra 
ämnesord. Detta gör att alla är ”med på banan” när vi samtalar och skriver texter 
tillsammans och när de jobbar enskilt. Läraren anser vidare att genrepedagogik är 
språkutvecklande och uppmuntrar till eget tänkande och kreativt arbetssätt.  
 

4.3.2 Kollektivt samarbete på en skola  
 
Den här underkategorin används för att få svar på den tredje frågeställningen; hur uppfattar 3 
genreutbildade lärare, betydelsen av kollegialt samarbete i arbetet med genrepedagogik. 
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Vi upplevde att vi inte hade tillräckligt med måluppfyllelse resonerar en lärare när hen 
beskriver starten till det genrepedagogiska arbetet. Lärarna beskriver att hela skolan fick gå en 
fortbildningskurs om genrepedagogik och gå på studiebesök på Knutbyskolan i Stockholm. 
En lärare berättar att Knutbyskolans sätt å jobba fascinerade oss. Fortbildningskursen och 
studiebesöket i Stockholm gav skolan en gemensam utgångspunkt där alla visste vad det 
handlade om. Alla hade sett samma sak så vi hade jättemycket diskussioner och alla var 
sugen på å prova å göra och även fritids var med. Alla på samma nivå. 
 
Lärarna uttrycker att arbetet med genrepedagogik höll i ungefär 4-5 år men i och med ny 
personal på skolan anser lärarna att skolan har börjat vackla igen. Lärarna anser att det är 
oerhört viktigt att alla lärare tar till sig arbetssättet för att undervisningen inte ska bli rörig, 
otydlig och inkonsekvent.  
 
Tidsaspekten resoneras som problematiskt, att få möjligheter och tid för fortbildning samt tid 
för kollegialt samarbete för att hålla ihop och sträva mot samma mål. En lärare resonerar 
kring att förut var det mer att man kände att de var hela skolan, alla pratade om de och alla 
tänkte ungefär samma. Läraren känner att de nu är mer upp till var och en och att förut pågick 
diskussioner hela tiden och att det då handlade om gemenskap. En lärare berättar om att 
skolan samarbetade med en kvinna som arbetade som läs- och skrivutvecklare i området. 
Lärarna fick läsa böcker och se filmer om aktuell forskning som de sedan skulle diskutera, 
vilket läraren berättar att det var väldigt uppskattat. Vidare berättar läraren att de hinner vi 
inte med längre och syftar på att det inte finns det inte längre finns tid för kollegialt lärande 
och att alla hade sitt eget men att lärarna ändå försöker visa varandra och ge tips. På skolan 
organiseras pedagogiska träffar av två lärare som ska försöka öka möjligheterna till mer 
kollektivt samarbete där man kan lära av varandra. Det anses inte vara tillräckligt utan att det 
skulle behövas en jättesatsning för att komma upp i den nivån vi (skolan) var på och för att få 
de nya lärarna och hela skolan på samma spår.  
 
Trots att skolan har börjat vackla i arbetet med genrepedagogik och det kollegiala lärandet 
anses arbetet med genrepedagogik som positivt och som gynnade alla elever och även ger 
lärarna en möjlighet att dela kunskapssyn med varandra och utveckla ett samarbete. En lärare 
anser att genrepedagogik har sammansvetsat skolan som en helhet genom att skolan har hittat 
ett metaspråk för språket, metoder och arbetssätt känns igen. De olika genre förenar oss och 
skapar samförtroende och det gör att vi kan hjälpa varandra, stötta varandra och bolla idéer 
på ett helt annat sätt än tidigare. Genrepedagogik gynnar så många elever med olika 
svårigheter.  
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4.3.3 Sammanfattade uppfattningarna om gemensamt inom genrepedagogiken   
 

Genrepedagogik uppfattas präglas av gemensam inlärning men att det finns olika 
uppfattningar om elevers möjlighet till inflytande och delaktighet. Lärarens kompetens anses 
avgörande för elevers möjligheter till inflytande och delaktigt. Delaktigheten betraktas som 
mer central än inflytandet eftersom att lärarna hela tiden utgår från elevernas förkunskaper i 
det gemensamma lärandet.  
 
Det kollegiala samarbetet uppfattas som betydelsefullt och att det är viktigt att skolan har 
gemensamma mål. En skolas utgångspunkt för det genrepedagogiska arbetssättet var för att få 
bättre måluppfyllelse. Hela skolan fick gå fortbildning och besöka en skola som arbetade med 
genrepedagogik som gav lärarna en gemensam utgångspunkt och utmanade till givande 
diskussioner och kollegialt samarbete. De positiva arbetet höll i ca 4-5 år men nu skulle 
skolan behöva en nysatsning för att komma upp i den nivå de var på. Tidsaspekten är 
problematisk, att få tid till fortbildning och tid för kollegialt lärande.  
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4.4 Det heterogena klassrummet 
 

Nedan (se figur 3) redovisas 44 lärare uppfattningar från enkätsvaren hur de uppfattar att 
arbetet med genrepedagogik kan ge alla elever utmaning och möjligheter till lärande i det 
heterogena klassrummet.  
 

 
Figur 3 illustrerar lärares enkätsvar om hur de uppfattar att arbetet med genrepedagogiken kan ge alla elever 
utmaning och möjligheter till lärande i det heterogena klassrummet.  

 
Diagrammet visar att majoriteten av lärarna anser att arbetet med genrepedagogiken kan ge 
alla elever utmaningar och möjligheter till lärande, däremot finns det variation på hur mycket 
det gynnar olika elevtyper. Majoriteten av lärarna uppfattar att det stämmer helt och hållet 
att arbetet med genrepedagogik gynnar alla elever, förutom elever i svårigheter (elever med 
diagnoser t.ex. adhd/autism). Majoritet av lärarna anser istället att det stämmer ganska bra. 
En lärare uppfattar att arbetet genrepedagogiken inte alls gynnar elever med läs- och 
skrivsvårigheter.  
 

4.4.1 Elever i svårigheter (elever med diagnoser t.ex. adhd/autism)  
 
Elever i svårigheter (elever med diagnoser t.ex. adhd/autism) är enda elevtypen där 
majoriteten lärarna, 21 av 44 uppfattar att det stämmer ganska bra att arbetet med 
genrepedagogik ger eleverna utmaning och möjligheter till lärande. 15 av 44 lärare anser att 
det stämmer helt och hållet medan två lärare menar att det stämmer ganska dåligt. Fyra 
lärare, vilket är flest lärare, bekräftar att de inte har reflekterat över det och två lärare, vilket 
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även är flest lärare, uttryckte att de inte har någon erfarenhet av att arbeta med 
genrepedagogik med elever i svårigheter (elever med diagnoser t.ex. adhd/autism). 
 

4.4.2 Läs- och skrivsvårigheter 
 
Majoriteten av lärarna, 26 av 44, anser att det stämmer helt och hållet och 13 av 44 lärare 
menar att det stämmer ganska bra att genrepedagogik gynnar elever med läs- och 
skrivsvårigheter. En lärare anser att det stämmer ganska dåligt och en lärare menar att det 
stämmer dåligt, vilket är den enda elevtypen där någon lärare anser att de inte blir gynnade 
av arbetet med genrepedagogik. Två lärare uttrycker att de inte hade reflekterat över det och 
en lärare menar att hen inte har någon erfarenhet av att arbeta med genrepedagogik med 
elever med läs- och skrivsvårigheter. 
 

4.4.3 Högpresterande elever 
 
Majoriteten av lärarna, 25 av 44, uppfattar att det stämmer helt och hållet samt 16 av 44 
lärare anser att det stämmer ganska bra. Det var alltså en färre lärare som menar att det 
stämmer helt och hållet att genrepedagogik gynnar högpresterande elever än elever med läs- 
och skrivsvårigheter. Däremot är det tre fler lärare som tycker att det stämmer ganska bra att 
genrepedagogik gynnar högpresterande elever än elever med läs- och skrivsvårigheter. 
Högpresterande elever är den enda elevtypen där ingen av lärarna anser att det stämmer 
ganska dåligt. Ingen lärarna uppfattar heller att det stämmer dåligt. Precis som elevtypen 
elever med läs- och skrivsvårigheter så är det två av lärare som inte har reflekterat över det 
och en lärare som inte har inte några erfarenheter av att arbeta med genrepedagogik med 
elever som är högpresterande. 
 

4.4.4 Andraspråkselever 
 
Flest lärare i enkäten, 31 av 44, uppfattar att det stämmer helt och hållet att genrepedagogik 
gynnar andraspråkselever. Det var även 11 av 45 lärare som anser att det stämmer ganska 
bra att genrepedagogiken gynnar elever med svenska som andraspråk. En lärare menar att det 
stämmer ganska dåligt men ingen lärare tycker att det stämmer dåligt. En lärare uttrycker 
att de inte har reflekterat över det däremot är den ingen lärare som upplever att de inte har 
någon erfarenhet av det.  
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4.4.5 Lågpresterande elever 
 
Precis som i 4.4.4 andraspråkselever så anser flest lärare i enkäten att det stämmer helt och 
hållet att genrepedagogik gynnar lågpresterande elever. De var även lika många lärare, 11 av 
44, som tycker att det stämmer ganska bra. Däremot var det två lärare, alltså en mer lärare 
som anser att det stämmer ganska dåligt att genrepedagogiken gynnar lågpresterande elever 
jämfört med andraspråkselever. Ingen lärare menar att det stämmer dåligt eller att de inte 
har någon erfarenhet av det. Lågpresterande elever var den enda elevtypen där ingen lärare 
uppfattade att de inte har reflekterat över det. 
 

4.4.6 Alla elever 
 
I enkätundersökningen framkom lärarna anser att arbetet med genrepedagogik gynnar tjejer 
lika mycket som killar, men detta redovisas inte i ett diagram. Utan i den här underrubriken 
presenteras först hur lärarna uppfattar att eleverna upplever arbetet med genrepedagogik och 
därefter illustreras hur lärarna uppfattar att arbetet med genrepedagogik kan ge möjligheter 
och utmaningar till alla elever i det heterogena klassrummet.  
 
 

 
Figur 4 illustrerar lärarnas uppfattningar om hur eleverna upplever arbetet med genrepedagogik 

 
 
Stapeldiagrammet i figur 4 visar att 17 av 44 lärare anser att elever upplever genrepedagogik 
som väldigt positiv. Majoriteten som var 23 lärare uppfattar att elever upplever 
genrepedagogik som ganska positiv. Fyra lärare menar att eleverna upplever genrepedagogik 
som varken positiv eller negativ och ingen av lärarna anser att eleverna upplever 
genrepedagogik som negativ. 
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Figur 5 illustrerar hur lärare uppfattar att arbetet med genrepedagogik kan ge alla elever utmaningar och 
möjligheter till lärande i det heterogena klassrummet. 

 
Majoriteten av lärarna har uppfattningar om att det stämmer helt och hållet att 
genrepedagogik är en undervisningsmetod som kan ge alla elever utmaningar och möjligheter 
till lärande. 14 lärare anser att det stämmer ganska bra och ingen av lärarna tycker att det 
stämmer ganska dåligt eller stämmer dåligt. Däremot menar en lärare att hen inte har 
någon erfarenhet av arbetet med genrepedagogik med alla elever i det heterogena 
klassrummet.  
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5 Diskussion 
 
Diskussionsavsnittet är indelat i två huvudrubriker, resultatdiskussion och metoddiskussion. 
Avsnittet inleds med att studiens resultat kopplas till studiens forskningsbakgrund och 
litteratur. I det andra avsnittet diskuteras studiens metod utifrån ett reliabilitets- och validitets 
begrepp.  

5.1 Resultatdiskussion 
 
Under den här rubriken diskuteras framförallt resultatet av beskrivningskategorierna som 
kopplas till forskningsbakgrunden. Beskrivningskategorierna framställdes av studiens data 
dvs. både av intervjuerna och enkäterna för att svara på studiens frågeställningar.  

 
1. Hur uppfattar lärare att genrepedagogik kan ge alla elever utmaningar och möjligheter 

till lärande? 

 
Det anses att tydligheten och trygghet i det genrepedagogiska arbetssättet gynnar alla elever, 
men samtidigt uttrycks det vara extra viktigt för elever i svårigheter (elever med diagnoser 
t.ex. adhd/autism) och elever med extra svagt språk. I underkategorin repeterande visar 
studien att lärarna menar att repetitionerna ger eleverna igenkännande i arbetssättet som 
utvecklar elevernas möjligheter till lärande. Eleverna kommer lättare igång med arbetet 
eftersom de vet vad de förväntas göra och klara av. Lärarnas uppfattningar samstämmer med 
Specialpedagogiska myndigheterna (2015) som beskriver att det är viktigt att undervisningen 
är tydliggörande och att eleverna känner trygghet över vad som ska hända.  
 
Lärare anser i underkategorin språk- och textutvecklande att det är viktigt att eleverna 
känner trygghet i användandet av språket och att ha ett rikt ordförråd när de skulle konstruera 
egna texter. Lärare uttrycker det extra viktigt för elever med svagt språk att ha ett rikt 
ordförråd att plocka ur för att skriva utförligare. Det genrepedagogiska arbetssättet ger 
utrymme för mer dialogisk undervisning då eleverna arbetar mycket tillsammans i par, 
grupper och helklass som stärker både lärandet och språkutvecklingen för alla elever men inte 
minst elever med svagt språk i samspel med elever med starka språkkunskaper. Det 
sociokulturella perspektivet på lärandet är ständigt återkommande i lärarnas uppfattningar. I 
kategorierna gemensamt och läraren lyfts uppfattningar om lärarens roll med stöttning och 
kommunikationens betydelse för elevers lärande och att lärande kommer till stånd när 
kommunikationen sker ett samspel mellan elever och lärare. Lärarnas uppfattningar framhävs 
av Gibbons (2003) som menar att det mest centrala i genrepedagogik är interaktion och 
samspelt stöttning mellan läraren och eleven.  
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Å andra sidan finns en variation av lärarnas uppfattningar i underkategorin repeterande där 
lärare anser att repetitionerna kan i en negativ bemärkelse bli upprepande. Att högpresterande 
elever tröttnar på att gå igenom alla faser innan de får börja att skriva själva. Dessa lärares 
uppfattningar ställer sig paradoxalt mot forskarna Humphrey & Mcnaught (2011) som 
kritiserar att det skulle behövas mer tid för upprepningar i genrepedagogik. Även några lärare 
i Knutbyprojektet ansåg att det inte fanns tillräckligt med tid att bearbeta varje fas i 
cirkelmodellen (Kuyumcu, 2013a).  
 
Det finns en variation av uppfattningar i beskrivningskategorierna och diagrammen. 
Resultatet i underkategorin repeterande visar att lärares utsagor endast uttrycker 
uppfattningar om negativa konsekvenser för högpresterande elever dvs. att det kunde bli 
upprepande. Tydligheten och tryggheten uttrycktes dock ge extra fördelar för bland annat 
elever i svårigheter. Paradoxalt nog upplevde majoriteten av lärarna i de fasta enkätfrågorna 
att det stämmer helt och hållet att genrepedagogik gynnar högpresterande elever och de 
anser även att genrepedagogik gynnar högpresterande elever mer än elever i svårigheter. De 
fasta flervalsfrågorna i enkäterna ger inte någon djup förståelse av lärarnas uppfattningar och 
därför går det inte att uppmärksamma någon riktig förklaring till variationerna av 
uppfattningar. Däremot är beskrivningskategorierna ett system av kategorier som beskriver 
variationer av lärares utsagor och inte vem som uppfattar vad. Av den anledningen kan de 
vara enstaka lärare som uppfattar genrepedagogik som upprepande för högpresterande elever 
och därmed att majoriteten av lärarna endast upplever fördelar för högpresterande elever. Det 
är inte studiens syfte att veta hur många lärare som uppfattar vad utan syftet är förmedla 
lärarnas olika uppfattningar om fenomenet. Därför diskuteras istället en anledning till varför 
genrepedagogik kan uppfattas som upprepande för högpresterande elever.  
 
En anledning kan vara att de högpresterande eleverna redan känner stor förtrogenhet till en 
viss textgenre och inte fick möjlighet till individanpassat upplägg och därmed tröttnade. Det 
kan kopplas till den pedagogiska konsekvensen, att hinna tillgodose alla elevers 
förutsättningar och behov i underrubriken problematik. Dilemmat att hinna fokusera fullt ut 
på alla elever i den mångfald som finns i det heterogena klassrummet. Exempelvis uttrycker 
en lärare ett dilemma som uppstod i ett klassrum med majoriteten andraspråkselever och 
elever med andra svårighet var att läraren anser att hen ibland glömmer att ge lika stort fokus 
och utmaning till de elever som redan kan. Andersson & Thorsson (2007) skriver om den 
problematiken och menar att som enskild lärare är det inte helt enkelt att veta hur man ska 
kunna inkludera alla elever i undervisningen då spridningen mellan eleverna är stora. Däremot 
går det att urskilja i beskrivningskategorierna att lärare är medvetna om den pedagogiska 
konsekvensen och därmed anser att de känner en skyldighet att fokusera lika mycket på alla 
elever. Skolverket (2012) resonerar om detta och menar att det viktigaste är att beakta 
elevernas olika behov och förutsättningar för att de ska få en likvärdig utbildning. I studien 
uttrycker lärare en medvetenhet om elevernas olika behov och förutsättningar, men att 
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undervisningen har situationer som sätter lärarens flexibilitet på prov och även förmågan att 
se utifrån enskilda elever och elevgruppens behov under samma gång. 
 
I överkategorin stöttande anser lärarens kompetens som den främsta avgörande faktorn för 
möjligheterna att individanpassa undervisningen. I underkategorin läraren anses arbetet med 
genrepedagogik kunna synliggöra elevers förutsättningar och behov, vilket i sin tur 
underlättar möjligheterna till att individanpassa undervisningen. I resultatet exemplifieras hur 
lärarna genom stöttning anpassar undervisningen utifrån elevernas behov och förutsättningar 
utan att sänka kraven. Lärarnas uppfattningar har utgångspunkt ur ett sociokulturellt 
perspektiv på lärande där Vygotskij (2001) menar att läraren måste ha förmåga att fastställa 
elevers lägsta- respektive högsta tröskel för inlärning för att kunna utmana elever till den 
närmaste utvecklingszonen. Där framställs lärarens kompetens som nödvändig för att 
fastställa elevens kunskapsnivå för att kunna utgå därifrån och stötta eleverna till att tillägna 
sig nya kunskaper. Vygotskij anser att stöttningen tas bort när eleven behärskar den nya 
kunskapen men samtidigt förses eleven med ny stöttning för att eleven ska gå vidare i sin 
utveckling (Vygotskij, 2011). Lärare i studien anser att de förr undvek att utsätta elever för 
alltför stora utmaningar av den anledningen att lärarna ville att eleverna skulle känna att dom 
kan lyckas. Det uttrycks att lärarna har fått ett ändrat förhållningssätt och lärarna anser att allt 
är möjligt med stöttning, att man kan utmana eleverna mer och sätta en högre nivå på 
undervisningen, vilket också stämmer överens med ett sociokulturellt perspektiv på lärande. 
Forskare är eniga om att optimal inlärning är när elever ställs inför höga krav med mycket 
stöttning (Vygotskij, 2001; Gibbons, 2013b, Johansson & Sandell Ring 2010).  
 
 

2. Hur uppfattar lärare att det är att arbeta med genrepedagogik? 
 
Genrepedagogik uppfattas präglas av gemensam inlärning men att lärarens kompetens anses 
avgörande för elevers möjligheter till inflytande och delaktigt. Delaktigheten betraktas som 
mer central än inflytandet eftersom att lärarna hela tiden utgår från elevernas förkunskaper i 
det gemensamma lärandet som bygger på samtal, samarbete och gemensamma övningar. 
Lärare resonerar om att de gemensamma lärandet gör att eleverna blir med delaktiga i 
undervisningen och därmed blir det lättare att få med sig alla elever som dessutom bidrar till 
ett bättre klassrumsklimat. Lärare anser att genrepedagogik blir språkutvecklande och 
uppmuntrar till eget tänkande och kreativt arbetssätt.  
 
Lärares uppfattningar varierar då vissa uppfattar genrepedagogik som fyrkantigt och icke 
kreativt. Lärare i studien menar att det behövs mer variation i metoder som infallsvinklar för 
att genrepedagogik inte ska bli slentrian. Att lärare uppfattar att det behövs mer variation 
överensstämmer med Libergs (2010) resonemang om att man inte ska fastna i en metod i sin 
språkundervisning utan att man ska använda sig av ett brett perspektiv. Även Holmberg 
(2008) anser att det är bra att ha en kombination av metoder men Holmberg antyder inte att 
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genrepedagogik är onyanserad. Däremot insinuerar Hertzberg (2006) att genrepedagogik är 
för låst i sin form och opersonlig och att den därmed inte ger mycket utrymme för att vara 
kreativ. Vilket stämmer överens med lärares uppfattningar i studien att arbetet med 
genrepedagogiken anses vara icke kreativt, däremot anser en lärare i studien att man kan 
känna större frihet och bli mer kreativ när man lär sig arbetssättet och inte längre är lika 
metodisk.  
 
Lärare uttrycker uppfattningar som grundar sig i Hallidays (1978) teori om att språk alltid 
sker i ett sammanhang. Forskaren Christie (2013) refererar till Halliday och menar att 
kontexten är känd på grund av att texten ger den liv, samtidigt som att texten är känd på grund 
av att kontexten gör den relevant. Det går att dra paralleller till lärarnas uppfattningar i 
studien, då lärare uttrycker att det är viktigt att ord och grammatik alltid lärs ut i ett 
sammanhang för att det ska bli meningsfullt för eleverna och då blir även texten ett naturligt 
inslag i undervisningen. På så vis blir kontexten känd på grund av att texten ger den liv. Men 
texten blir även känd på grund av att kontexten gör den relevant då lärare i studien anser att de 
ständigt uppmärksammar olika texttyper i olika situationer som bidrar till att eleverna får 
större förståelse. Halliday (2004) ser språket som en meningsskapande social konstruktion 
som finns med i nästan allt vi gör. Det är de sociala och kulturella kontexterna som vi vistas i 
som är avgörande för hur språket utvecklas. Hallidays teorier kan framförallt kopplas till 
underkategorin språk- och textutvecklande om metaspråket. Metaspråk är ett språk som 
används för att prata om språket. I resultat går det att urskilja att lärare anser att metaspråket 
uppstår när elever och lärare gemensamt samtalar om texter. Eleverna får ett rikare ordförråd 
och deras språkliga förmåga höjs. Vardagsspråket kompletteras med ett mer ämnesspecifikt 
skolspråk som även reflekteras påtagligt i Vygotskijs (2001) resonemang om att elever 
förvärvar språkliga verktyg i samspelet mellan lärare och elever.  
 
 

3. Hur uppfattar 3 genreutbildade lärare, betydelsen av kollegialt samarbete i arbetet med 
genrepedagogik? 

 
I underkategorin kollektivt samarbete på en skola anser lärare att det är viktigt att ha ett 
kollegialt samarbete som grundar sig i gemensamma mål för att stötta eleverna till bättre 
måluppfyllelse. Uppfattningarna om det är viktigt att ha ett kollegialt samarbete stämmer 
överens med det som forskaren Langelotz (2014) konstaterar i sin avhandling, nämligen att 
lärarna blir bättre lärare när de samarbetar och stöttar varandra. Det kollektiva reflekterandet 
skapar en medvetenhet hos lärarna som gör att de lättare kan få syn på hur de kan verka 
gemensamt för att stötta elevernas möjligheter till lärande. Lärarna i studien uttrycker 
problematiken av tidsbrist. Dels tid för fortbildning men även tid för samtal mellan kollegorna 
för att få givande diskussioner och samarbete för att hålla ihop och sträva mot samma mål. 
Stedt (2013) understryker att tid är en förutsättning för samarbete. Att få tid avsatt för 
regelbundna möten, spontana vardagliga samspel men även tid för fortbildning och kritiska 



45 
 

reflektioner. Forskarna Blossing (2003) och Scherp & Scherp (2007) diskuterar också 
tidsaspekten och är eniga om att skolledningen ska säkerställa möjligheter och riktlinjer för 
samarbete.  
 
Det står även uttryckt i läroplanen att lärarna ska samverka med varandra för att nå de 
nationella målen och att det är rektorn som ska erbjuda möjligheterna till detta. Vilket 
stämmer med lärares uppfattningar att många elever lyckas i arbetet med genrepedagogik och 
en lärare uttrycker att alla elever i skolan klarade nationella proven i svenska efter att de hade 
arbetat med genrepedagogik i tre år. Det inte går att säkerställa att genrepedagogik var 
anledningen till de goda resultaten eller om det var lärarnas kollegiala samarbete eller en 
kombination av båda. Med det kollegiala samarbetet uppfattas som betydelsefullt och 
forskaren Hattie (2013) som anser att skolorna bör ha fokus i det kollegiala samtalet och att 
skapa en miljö där lärarna samtalar om sin undervisning och kan vara öppna för att ge och ta. 
Hattie menar därmed att läraryrket bör karakteriseras av kontinuitet och systematiskt lärande 
där man hela tiden utvecklar sin profession baserat på forskning och erfarenheter. Lärares 
uppfattningar i studien grundar sig i Hatties resonemang och det uttrycks en vilja främja det 
kollegiala samarbetet. Däremot anser lärare att det inte längre känns som ett gemensamt 
arbete på skolan, men att lärare uttrycker en förhoppning om att göra en nysatsning för att 
komma upp på den nivån skolan var på. Lärare menar att med en nysatsning kan alla lärare 
återigen få samma utgångspunkt och en samsyn med gemensamma mål. Forskaren Blossing 
(2003) poängterar att det viktigt att gemensamt skapa en samsyn med gemensamma mål för 
att skolan ska utvecklas. Lärare i studien upplever att genrepedagogik kan ge lärarna 
möjlighet till att dela kunskapssyn med varandra och att utveckla samarbete vilket gör att det 
upplevs kunna sammansvetsa en hel skola.  
 
Det går inte att dra några allmänna slutsatser eftersom det inte är syftet med studien. Men det 
finns en förhoppning om att studien bidrar med att ge en fördjupad bild om bland annat 
lärares olika uppfattningar om arbetet med genrepedagogik och om metoden gynnar alla 
elevers olika behov och förutsättningar. Många forskare belyser fördelarna med kollegialt 
samarbete, men trots detta redogör Fredriksson & Meléns enligt Skolverkets (2013) 
undersökning att läraryrket fortfarande i hög omfattning är ett ensamarbete. I studien går det 
att urskilja att lärare uttrycker många fördelar med kollegialt samarbete och ett kollegialt 
lärande. Att inte arbeta som ensam lärare utan att tillsammans stötta elevernas möjligheter till 
lärande. Därför finns det en förhoppning att studien även kan ge en fördjupad bild av 
möjligheterna med ett kollegiala samarbete i arbetet med genrepedagogik. 
 
 
 



46 
 

5.2 Metoddiskussion 
 
Var det rätt företeelse som kom att mätas (validiteten) och med vilken noggrannhet 
genomfördes mätningen (reliabilitet). I datainsamlingen användes metodtriangulering med 
intervjuer och enkäter. Intervjuerna användes för att få djupare kunskaper om respondenternas 
uppfattningar och enkäterna användes för att få en större mängd och bredd på 
uppfattningarna. Bryman (2011) uttrycker att metodtriangulering i datainsamlingen ökar 
validiteten i kvalitativa studier. Däremot finns det brister i urvalsvariationen av intervjuerna 
eftersom det finns brist på urval av skolor som arbetar med genrepedagogik i närområdet. På 
grund av detta blir datainsamlingen inte lika representativt som om det skulle vara 
djupintervjuer av lärare på olika skolor.  
 
Validitetsbegreppet handlar om hur säkert jag som forskare har lyckats karakterisera mitt 
problem i form av mätinstrumentet och att det inte mäter något närliggande fenomen (Kvale 
& Brinkmann, 2009). För att stärka innehållsvaliditeten i studien kopplas resultatet till 
studiens teoretiska bakgrund för att försäkra om att det var rätt fenomen som kom att mätas. 
För att höja reliabiliteten i studien strukturerades enkäterna och en intervjuguide utifrån 
studiens teoretiska ram, syfte och frågeställningar. De semistrukturerade intervjuerna 
kompletterades med inspelningar för att på så sätt försöka minimera felvärdet på 
undersökningsinstrumentet i intervjuerna (Stukát, 2011).   
 
På grund av att studien utgår från fenomenografisk ansats där studien undersöker 
respondenternas uppfattningar om fenomen kan det vara problematiskt att helt säkerställa 
trovärdigheten eftersom uppfattningar är abstrakt. Det går inte att helt garantera att 
respondenternas autenticitet i svaren. För att öka trovärdigheten i intervjuerna ställdes 
förtydligande frågor samt att jag använde dialogisk validering som Kvale & Brinkmann 
(2009) menar görs genom att intervjuaren sammanfattar respondenternas utsagor för att 
kontrollera att deras utsagor överensstämmer. Intervjuerna sammanfattades och mailades till 
respondenterna för att de skulle få möjlighet att tillägga och kommentera oklarheter. 
Respondenterna fick även förfrågan om att ta del av hela den transkriberade intervjun. 
 
Webbenkäter har stor risk för bortfall där det är vanligt förekommande med individbortfall 
och partiellt bortfall. Individbortfall syftar på individer som väljer att inte svara på enkäten av 
olika anledningar och partiellt bortfall innebär att en fråga i enkäten har lämnats obesvarad 
(Dahmström, 2011). Eftersom 15 skolor kontaktades angående enkäten går det att utmärka att 
det finns ett stort individbortfall men de 44 enkätsvaren räckte gott och väl för att genomföra 
studien. Partiellt bortfall förekom vid flera tillfällen i frågorna med textsvar i den här studien, 
anledningen till detta kan antingen bero på att respondenten uppfattade frågan som svår att 
förstå eller helt enkelt hade missat frågan (Dahmström, 2011). Det är svårt att veta hur det 
partiella bortfallet har påverkar studien. Men eftersom flervalsfrågorna var huvudsyftet för 
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enkäterna och textsvarsfrågorna endast var ett komplement till intervjuerna anser jag att det 
inte påverkar resultatet, speciellt när syftet inte är att generaliseras.  
 
I enkätundersökningen uppmärksammades hur lärarna uppfattade att arbetet med 
genrepedagogik gynnar tjejer och killar. På grund av att lärarna inte uppfattade några 
skillnader för tjejer och killar gjordes ett val att inte redovisa detta i diagram utan det 
redogjordes endast kort, dels för att genus inte hade något speciell fokus i frågeställningarna 
och dels för att det inte tillförde något extra till resultatet. Efter alla inkomna enkätsvaren 
uppmärksammades att enkäten inte hade belyst elevtypen normalpresterade elever som en 
enskild fråga, vilket gjorde att studiens validitet minskade eftersom inte hela det heterogena 
klassrummet blev representerat. Däremot inkluderades alla elever (även normalpresterande 
elever) i enkäten i frågan hur lärare uppfattar att arbetet med genrepedagogik kan ge alla 
elever möjlighet till lärande i det heterogena klassrummet som höjer validiteten.  
 
I en kvalitativ undersökning handlar reliabilitetsbegreppet om att jag som forskare tolkar och 
analyserar datainsamlingen rätt. Att någon utomstående ska kunna identifiera samma 
upptäckter av det som respondenterna förmedlade och om det synliggörs i 
beskrivningskategorierna (Fejes & Thornberg, 2009). Reliabiliteten minskar i min studie 
eftersom att det var jag själv som framställde beskrivningskategorierna utifrån mina 
tolkningar och ”glasögon” som forskare och därför går det inte att säkerställa att en 
utomstående skulle kunna identifiera samma upptäckter i datamaterialet. Men för att öka 
trovärdigheten och noggrannheten formuleras respondenternas utsagor i form av citat för att 
styrka kategorierna. På det sättet kan läsaren följa ställningstaganden och värdera rimligheten 
i dessa. Hela intervjuer kan inte citeras därför beskrivs uppfattningar och tolkningar av det 
representativa urvalet av utsagorna för att höja validiteten och reliabiliteten (Dahlgren & 
Johansson, 2015).  
 
Stukát (2011) uttrycker att det ofta finns för få respondenter i kvalitativa studier och 
intervjuundersökningar för att resultatet ska kunna generaliseras. Generalisering diskuteras 
utifrån validitetsbegreppet och handlar om att dra allmänna slutsatser i den kvalitativa studien 
(ibis.). Eftersom att studien utgår från fenomenografin blir det problematiskt eftersom syftet 
inte är att generalisera utan syftet är att redovisa en variation av responderas uppfattningar och 
beskriva hur just de här personerna i sin kontext har upplevt det undersökta fenomenet. 
Avsikten är alltså inte att generalisera resultaten till en större folkmängd utan förhoppningen 
är att resultaten kan tänkas användbart för andra lärare, för att få en fördjupad bild av 
respondenternas uppfattningar.  
 
Bryman (2011) menar att det är viktigt att respondenternas utsagor stämmer väl överens med 
det som finns beskrivet i slutprodukten. Vilket jag har tagit väl till hänsyn; att alla variationer 
av uppfattningar ska kunna speglas i kategorisystemen. Kvale & Brinkmann (2009) uttrycker 
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att hela studiens process med tillvägagångssätt, datainsamlingen, förutsättningar och analys 
måste beskrivas i detalj för att avgöra validiteten och reliabiliteten i den kvalitativa studien. 
Av den anledningen har jag i högsta grad försökt att tydliggöra för hela studiens process från 
metod till resultat. 
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5.3 Vidare forskning 
 
I studien representeras hur lärarna uppfattar arbetet med genrepedagogik, det kollegiala 
samarbetet och om metoden gynnar alla elever i det heterogena klassrummet. Därför vore det 
intressant att även undersöka elevers uppfattningar om genrepedagogik. Det vore även 
intressant att undersöka hur elever alternativt lärare uppfattar arbetet med cirkelmodellen som 
har fokus på skrivandet jämfört med den senaste genreforskningen hur elever alt. lärare 
uppfattar arbetet med Reading 2 Learn som har fokus på läsförståelsestrategier som ska hjälpa 
eleverna att lära sig att känna igen språkmönster i skrivna texter och använda det i sitt 
textskapande. 
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6 Bilagor 

Bilaga 1: Intervjuguide 
 
Tema 1: Uppvärmningsfrågor (berätta om din bakgrund) 
Berätta om din utbildning och hur länge har du arbetat som lärare? 
Vilken årskurs arbetar du med nu? 
 
Tema 2: Genrepedagogik (berätta om arbetet med genrepedagogik) 
Erfarenheter & arbetssätt  
Hur länge har du arbetat med genrepedagogik? 
Hur stor del av undervisningen skulle du säga att du ägnar dig åt genrepedagogik?  
Vad uppfattar du som det mest centrala med genrepedagogik? 
Berätta vad du anser att det finns för fördelar med genrepedagogiken? 
Berätta vad du anser att det finns för nackdelar/svårigheter med genrepedagogiken? 
 
Cirkelmodellen 
Kan du beskriva hur du arbetar med cirkelmodellen i undervisningen? 
Arbetar du lika mycket på alla steg eller finns det vissa steg som du inte använder eller 
modifierar?  
Vad uppfattar du för fördelar med att ha ett gemensamt metaspråk när man arbetat med 
genrepedagogik?  
 
Systemisk funktionell grammatik 
Hur upplever du arbetet med den funktionella grammatiken?  
(Språk i kontext/sammanhang. Jämfört med traditionell grammatik?) 
 
Stöttning (scaffolding)  
Kan du ge ett konkret exempel på hur du tillämpar stöttning i undervisningen? Vad har det för 
effekt? På vilket sätt lär sig eleverna att förbättra sina texter? 
Anser du att du ställer eller kan ställa högre kvar på eleverna sen du började arbeta 
genrepedagogiskt?  
 
Elever 
Hur tror du elever upplever genrepedagogik? 
På vilket sätt anser du att eleverna har inflytande och är delaktiga i undervisningen när man 
arbetar med genrepedagogik? 
Anser du att man kan individanpassa undervisningen inom genrepedagogiken?  
Vilka resultat kan du/ni som lärare se av att eleverna får arbete med genrepedagogik? 
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Tema 3: Det kollegiala samarbetet (berätta hur ni arbetar kring kollegialt samarbete) 
Läraren 
Vem kom med initiativet att arbeta genrepedagogiskt? 
Hur driver hen arbetet med genrepedagogik i hela skolan? 
Är alla lärare på skolan lika insatta i genrepedagogik? Är detta viktigt att alla är och vill bli 
delaktiga av genrepedagogiken? 
Hur gör ni med nya lärare på skolan som inte har erfarenheter av genrepedagogik? 
 
Utvecklas vidare 
Samtalar ni mycket om genrepedagogik mellan kollegorna för att få tips och idéer av 
varandra? Hur fungerar det? 
Hur anser du att du/ni som lärare utvecklas i er profession under arbetet med genrepedagogik? 
Hur kan ni utvecklas vidare? Kurser? 
 
Tema 4: En metod för alla?  
Elevtyper i det heterogena klassrummet 
Anser du att andraspråkselever gynnas av genrepedagogik?  
Anser du att elever med läs- och skrivsvårigheter gynnas av genrepedagogik?  
Anser du att elever i svårigheter (elever med diagnoser, t.ex. adhd/autism) gynnas av 
genrepedagogik? 
Anser du att högpresterande elever gynnas av genrepedagogik?  
Anser du att lågpresterande elever gynnas av genrepedagogik?  
Anser du att pojkar eller flickor gynnas mest av genrepedagogik? Eller lika? 
 
Avslutningsfråga 
Anser du att genrepedagogik är en undervisningsmetod som gynnar alla elever i den 
representerade mångfald som finns i alla klasser? 
 
Övriga synpunkter? 
 
Tack för din medverkan! 
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Bilaga 2: Webbenkät 

Enkät om genrepedagogik (webbaserad) 

Är genrepedagogik en gynnsam metod för alla elever? 

 Hur länge har du arbetat som lärare? 

 

Vilken utbildning har du? 

 

Vilket kön har du? 
 

 Man 
 Kvinna 

Vilken årskurs undervisar du i nu? 

 

Hur länge har du arbetat med genrepedagogik? 

 

Ungefär hur mycket procent av undervisningen använder du dig av genrepedagogik? 
       

 0-25% 
 25-50% 
 50-75% 
 75-100% 

Vad upplever du för fördelar med att arbeta med genrepedagogik? 

 

Vad upplever du för nackdelar med att arbeta med genrepedagogik? 
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På vilket sätt anser du att eleverna har inflytande och är delaktiga i undervisningen när man 
arbetar med genrepedagogik? 

 

Anser du att andraspråkselever gynnas av genrepedagogik? 
 Stämmer helt och hållet 
 Stämmer ganska bra 
 Stämmer ganska dåligt 
 Stämmer inte alls 
 Jag har inte reflekterat över det  
 Jag har ingen erfarenhet av det 

 

Anser du att elever med läs- och skrivsvårigheter gynnas av genrepedagogik? 
 Stämmer helt och hållet 
 Stämmer ganska bra 
 Stämmer ganska dåligt 
 Stämmer inte alls 
 Jag har inte reflekterat över det  
 Jag har ingen erfarenhet av det 

Anser du att elever i svårigheter (elever med diagnoser, t.ex. adhd/autism) gynnas av 
genrepedagogik? 
 

 Stämmer helt och hållet 
 Stämmer ganska bra 
 Stämmer ganska dåligt 
 Stämmer inte alls 
 Jag har inte reflekterat över det  
 Jag har ingen erfarenhet av det 

 
Anser du att högpresterande elever gynnas av genrepedagogik? 
 

 Stämmer helt och hållet 
 Stämmer ganska bra 
 Stämmer ganska dåligt 
 Stämmer inte alls 
 Jag har inte reflekterat över det  
 Jag har ingen erfarenhet av det 
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Anser du att lågpresterande elever gynnas av genrepedagogik? 
 

 Stämmer helt och hållet 
 Stämmer ganska bra 
 Stämmer ganska dåligt 
 Stämmer inte alls 
 Jag har inte reflekterat över det  
 Jag har ingen erfarenhet av det 

 

Anser du att pojkar gynnas av genrepedagogik? 
 

 Stämmer helt och hållet 
 Stämmer ganska bra 
 Stämmer ganska dåligt 
 Stämmer inte alls 
 Jag har inte reflekterat över det  
 Jag har ingen erfarenhet av det 

 

Anser du att flickor gynnas av genrepedagogik? 
 

 Stämmer helt och hållet 
 Stämmer ganska bra 
 Stämmer ganska dåligt 
 Stämmer inte alls 
 Jag har inte reflekterat över det  
 Jag har ingen erfarenhet av det 

 

Hur tror du elever upplever genrepedagogik? 
 

 Väldigt positivt 
 Ganska positivt 
 Varken positivt eller negativt 
 Negativt 
 Jag har inte reflekterat över det 
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Anser du att man kan individanpassa undervisningen om man arbetar genrepedagogiskt? Om 
JA, varför? Om NEJ, varför inte? 

 

Anser du att genrepedagogik är en undervisningsmetod som gynnar alla elever i den 
representerade mångfald som finns i alla klasser? 
 

 Stämmer helt och hållet 
 Stämmer ganska bra 
 Stämmer ganska dåligt 
 Stämmer inte alls 
 Jag har inte reflekterat över det  
 Jag har ingen erfarenhet av det 

 

Övriga synpunkter på genrepedagogik som undervisningsmetod? 
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Bilaga 3: Missivbrev intervju 
 
 
Hej, 

 
Jag kommer använda mig av en intervjuguide som består av fyra teman 
för att försöka få svar på mina frågeställningar. Syftet med intervjun är 
att få dina uppfattningar om temat. 
Syftet med studien är att ge en fördjupad bild av lärares uppfattningar 
om; hur det är att arbeta med genrepedagogik, det kollegiala samarbetets 
betydelse för metoden, samt om genrepedagogik gynnar alla elevers 
möjligheter till lärande i det heterogena klassrummet. 
 
Intervjun är frivillig och att du har rätt att avbryta din medverkan. Din 
uppgifter anonyma och datan kommer användas i forskningsändamål. 
Tema 1: Uppvärmningsfrågor 
Tema 2: Genrepedagogik  
Erfarenheter/arbetssätt, cirkelmodellen, stöttning, systemisk funktionell 
grammatik och eleverna. 
Tema 3: Kollegiala samarbetet  
Arbetet på skolan, utveckling, samtalen. 
Tema 4: En metod för alla? 
Olika elevtyper i det heterogena klassrummet 

 
 

Tack så mycket för din medverkan! 
 

Med vänliga hälsningar, 
Linda Levander 
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Bilaga 4: Missivbrev enkät 1  
 
Hej!  
 
Jag heter Linda Lewander och studerar till lärare på Umeå Universitet. Just nu skriver jag mitt 
examensarbete eftersom jag tar min examen till sommaren. Jag har läst mycket om 
genrepedagogik och tycker att det verkar som en mycket intressant metod att börja arbeta med 
när jag är färdig lärare. Jag vill genom en enkät undersöka lärarnas synpunkter på om 
genrepedagogik kan ge alla elever utmaningar och möjligheter till lärande. 
 
Jag tar kontakt med dig eftersom jag har sett att du är engagerad i genrepedagogik. Det är 
ganska stressigt med tiden att skriva examensarbete och därför vore jag jättetacksam för din 
hjälp. Om du kunde hjälpa mig att få lärarna på din skola (som arbetar med genrepedagogik) 
att fylla i min enkät. Enkäten tar bara 10-15min och syftet är inte att svara rätt eller fel utan att 
få lärarnas synpunkter.  
 
Enkäten är webbaserat så du behöver bara vidarebefordra en länk och mitt personliga brev. 
Jag skulle bli väldigt tacksam om du kunde hjälpa mig med det. Jag vore även extra tacksam 
om du kunde ta upp enkäten på ett möte/träff.  
 
Med vänliga hälsningar,  
Linda Lewander 
072-2517817 
 
LÄNK: 
http://www.enkät.se/survey.php?pid=25955&mpid=64f589bfd38dd64b2b168834a5c005d5 
 
Till dig som arbetar med genrepedagogik  
 
Jag studerar grundskollärarutbildningen F-3 på Umeå Universitet och ska skriva mitt 
examensarbete. Jag har intresserat mig av genrepedagogik och syftet med syftet med studien 
är att ge en fördjupad bild av lärares uppfattningar om; hur det är att arbeta med 
genrepedagogik och om genrepedagogik gynnar alla elevers möjligheter till lärande i det 
heterogena klassrummet. 
 
Min förhoppning är att jag ska få dina uppfattningar av ämnet och eftersom jag samlar in data 
från flera delar av Sverige använder jag mig av en enkät. Enkäten tar ca 10-15 min och datan 
kommer att behandlas konfidentiellt och resultatet kommer enbart att användas i 
forskningsändamål. Har du några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta mig 
för mer information. 
 
Med vänliga hälsningar, 
Linda Lewander  
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Bilaga 5: Missivbrev enkät 
 
 
 
Hej, 
Till dig som arbetar med genrepedagogik  
 
Jag studerar grundskollärarutbildningen F-3 på Umeå Universitet och ska skriva mitt 
examensarbete. Jag har intresserat mig av genrepedagogik och syftet med syftet med studien 
är att ge en fördjupad bild av lärares uppfattningar om; hur det är att arbeta med 
genrepedagogik och om genrepedagogik gynnar alla elevers möjligheter till lärande i det 
heterogena klassrummet. 
 
Min förhoppning är att jag ska få dina uppfattningar av ämnet och eftersom jag samlar in data 
från flera delar av Sverige använder jag mig av en enkät. Enkäten tar ca 10-15 min och datan 
kommer att behandlas konfidentiellt och resultatet kommer enbart att användas i 
forskningsändamål. Har du några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta mig 
för mer information. 
 
Med vänliga hälsningar, 
Linda Lewander 
Mail: linda.lewander@live.se 
Mobil: 072-2517817 

 
 

 


