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SAMMANFATTNING 
Språket har en stor mental betydelse för den enskilde individens sociala, känslomässiga och 

intellektuella tillväxt. Ett rikt och varierat språk är centralt för att kunna tillgodogöra sig 

kunskap inom skolans alla ämnen. Trots att det ligger i skolans värdegrund att ge alla elever 

en likvärdig utbildning visar statistik att utrikesfödda elever inte har samma förutsättningar 

som inrikes födda. Utifrån en liknande problematik i Australien framarbetade forskare 

genrepedagogiken, en undervisningsmodell som stöttar alla elevers språkutveckling genom att 

synliggöra olika textmönster, med utgångspunkt från ambitionen att inkludera alla elever i 

undervisningen. Genrepedagogiken har visat på gynnsamma elevresultat. Dagens situation där 

skolan på kort tid förväntas bereda ett stort antal nyanlända plats inom sin verksamhet gör 

studien aktuellt då syftet är att bidra med kunskap om hur lärare implementerar 

genrepedagogik i undervisningen av andraspråkselever. Speciellt fokus ligger på hur 

genrepedagogik kan gynna andraspråkselevers språk- och kunskapsutveckling så att de lättare 

når skolans kunskapsmål. Studien bygger på klassrumsobservationer och semistrukturerade 

kvalitativa intervjuer som spelats in och transkriberats före analysering. Resultaten från 

studien visar att framgången med genrepedagogik handlar om en stöttande elevsyn där läraren 

följer eleverna genom hela lärprocessen, att den är interaktiv, funktionell och har en tydlig 

struktur samt att den ger eleverna möjlighet att få kunskap om texters mönster så att de kan 

utveckla ett ämnesspecifikt språk. Resultaten visar även att genrepedagogiken får störst 

genomslagskraft om den implementeras som stomme i hela skolans undervisning och om 

skolledningen satsar på att ge all personal utbildning och kompetensutveckling inom området 

samt tid till kollegialt lärande. 

 

Nyckelord: Genrepedagogik, stöttning, interaktion, cirkelmodellen, andraspråkselever, 
kunskapsmål, likvärdig 
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1. INLEDNING 
Luxor början av juli 2013   

Den andra revolutionen har börjat – demonstrationer - UD avråder från icke 
nödvändiga resor till större delen av Egypten - det är för sent, jag är redan här!  

Det är turbulent och hotfullt och människor avråder oss från att vistas i centrum - 
35 personer har dödats - kan jag lita på vad de säger, vågar jag gå ut? 

Jag förstår inte språket och inte kulturen – jag känner mig utelämnad, beroende & 
rädd - är det så här flyktingarna känner när de kommer till Skellefteå?  

Jag är turist och kan åka hem, det kan inte de!                                  

Erfarenheter från mina resor, där jag känt mig utelämnad och beroende i situationer där jag 

inte har behärskat språket och de kulturella koderna, har fått mig att brinna för att arbeta med 

att stötta utrikesfödda i mötet med Sverige och den svenska kulturen. Som lärare i svenska för 

invandrare har jag intresse av andraspråksinlärning och undervisningsmetoder som kan bidra 

till att andraspråkselever får förutsättningar till en likvärdig utbildning där de kan utvecklas 

språk- och kunskapsmässigt på ett sätt som gör att de kan uppnå skolans kunskapsmål.   

Enligt skolans värdegrund ska skolan erbjuda en likvärdig utbildning där undervisningen 

anpassas efter varje elevs förutsättningar och behov (S8kolverket 2011a). Skolan ska även 

bedriva en undervisning som bidrar till att elever skapar tilltro till sin språkliga förmåga så att 

språket blir ett funktionellt verktyg för dem samt möjliggöra för eleverna att formulera sig 

muntligt och skriftligt, läsa och analysera olika texter, använda språkliga strategier och 

urskilja språkliga strukturer.  

Enligt Skolverket (2011b) har nästan tjugo procent av eleverna i grundskolan utländsk 

bakgrund, det vill säga är utrikesfödd eller inrikes född med minst en utrikesfödd förälder. 

Tidigare forskning (Hyltenstam 2007) visar att en ökande andel utrikesfödda elever i 

grundskolan har svårt att nå gymnasieskolans behörighetskrav. Enligt grundskolans läroplan 

(Skolverket 2011a) ska skolan anpassa utbildning och undervisning utifrån varje elevs behov 

och förutsättningar så att den gynnar elevernas lärande och kunskapsutveckling. Trots 

kursplanens goda intentioner om en likvärdig skola visar statiskt från Statistiska centralbyrån 

(2013) att utrikesfödda elever inte når samma resultat som inrikes födda. Därmed har skolan 

inte lyckats med sin kompensatoriska roll att utjämna klyftor mellan elever med olika 

bakgrund (Skolverket 2012c). Största utmaningen för elever med utländsk bakgrund när det 
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gäller att nå kunskapsmålen i skolan handlar enligt Skolverket (2012b) om att de måste 

utveckla sitt vardagsspråk parallellt med skolspråket för att kunna tillgodogöra sig 

ämnesundervisningen. 

Utifrån en liknande problematik i Australien, där skolsystemet inte var utformat för att utbilda 

marginaliserade grupper, utvecklade forskare och lärare genrepedagogiken (Rose & Martin 

2013). Genrepedagogik handlar om att stötta alla elevers språkutveckling genom att ge dem 

kunskap om olika texters utformning och funktion i sociala sammanhang så att alla får en 

likvärdig tillgång till samhällets texter och sociala verksamheter (Liberg 2010). Svenska 

resultat visar på att ett genrepedagogiskt arbetssätt ökar elevernas läsförståelse och 

textkomptens, ger dem tillgång till grammatik i meningsfulla sammanhang, ger tillgång till ett 

ämnesspecifikt språk och ökar måluppfyllelsen (Johansson & Sandell Ring 2010). 

Mot bakgrund av detta har jag valt att forska vidare kring hur genrepedagogiken 

implementeras i undervisningen av andraspråkselever. 

2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
Syftet med examensarbetet är att bidra med kunskap om hur lärare implementerar 

genrepedagogiken i undervisningen av andraspråkselever. 

Frågeställningarna är: 

• Hur uppfattar lärare genrepedagogik? 

• Hur arbetar lärare konkret med utgångspunkt från genrepedagogik för att stötta 

andraspråkselevers språk- och kunskapsutveckling? 

• Vilka metoder inom genrepedagogik anser lärare kan bidra till att andraspråkselever 

når skolans kunskapsmål? 

3. BAKGRUND 
Under detta avsnitt kommer jag att presentera forskning inom området och redogöra för olika 

begrepp. Fokus kommer att ligga på det som är centralt för att skapa förförståelse för ämnet.  

3.1 SPRÅK 
Språk är ett kommunikationssystem som används av individer för att samspela och överföra 

information (Linell 2000). Inom den systemiskt-funktionella lingvistiken (SFL) som beskrivs 

av Gibbons (2013) menar man att språket existerar i ett socialt sammanhang, i en kulturell 
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kontext och i situationer där språket används. Då människan i första hand använder språket i 

syfte att interagera blir det en källa till meningsskapande (Halliday 2014) eftersom det är 

genom kommunikation som människor skapar meningsfullhet och förståelse till andra och 

omvärlden (Liberg 2007). Talet har en betydande funktion för språket och identiteten och 

gynnar språk- och kunskapsutveckling när eleverna får använda det på ett funktionellt och 

medvetet sätt (Gibbons 2013). Språket har en stor mental betydelse för den enskilde individen 

(Linell 2000) då de språkliga förmågorna är avgörande för individens sociala, känslomässiga 

och intellektuella tillväxt (Skolverket 2011a). Ett rikt och varierat språk med ett stort ord- och 

begreppsförråd påverkar individens verklighetsuppfattning då tänkandet stödjer sig på språket 

och begreppsförståelse är avgörande för att man ska klara av att utföra avancerade 

tankeprocesser (Linell 2000).  

Enligt kursplanen för utbildning i svenska för invandrare (Skolverket 2012a) ska utbildningen 

kännetecknas av att eleven får utveckla en kommunikativ förmåga som innefattar både 

kunskap om det språkliga systemet och hur detta system används.  Begreppet kommunikativ 

kompetens (Lindberg 2005) handlar om människans förmåga att använda språkliga former på 

ett lämpligt sätt för att kunna kommunicera funktionellt i olika sociala sammanhang. Att lära 

sig processa språkets genrer, de olika betydelsemönster som språkets textsystem består av och 

de register av sociala sammanhang som språket existerar i, samtidigt som man pratar, läser 

och skriver är kanske den svåraste lärandeuppgiften för människan menar Rose & Martins 

(2013). Detta är något som skolan enligt läroplanen (Skolverket 2011a) ska stötta elever i.  

3.2 ANDRASPRÅKSELEVERS FÖRUTSÄTTNINGAR I SKOLA OCH SAMHÄLLE 
Den senaste tidens invandring har förändrat Sverige till ett mer mångkulturellt land där 

femton procent av befolkningen är födda utanför landets gränser (Lindahl 2014). Detta 

avspeglas även inom förskola, grund- och gymnasieskola, där nästan var femte elev har 

utländsk bakgrund (Skolverket 2011b). Dagens tillströmning av asylsökande ställer höga krav 

på skolväsendet då nyanlända elever förväntas beredas plats inom en månad efter ankomst 

(Skolverket 2015). Enligt grundskolans läroplan (Skolverket 2011a) ska skolan värna om den 

enskilde individens välbefinnande och utveckling så att ingen diskrimineras. Skolan ska ge 

elever en likvärdig utbildning genom att anpassa undervisningen till varje elevs 

förutsättningar så att den gynnar elevernas lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt 

i deras bakgrund. Tidigare forskning visar att inrikes födda elever i grundskolan har lättare för 

att klara grundskolans kunskapskrav än utrikesfödda och att tjugotvå procent av de 

utrikesfödda eleverna inte uppfyller gymnasieskolans behörighetskrav (Hyltenstam 2007) 
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Statistiska centralbyrån (2013) presenterar i sin undersökning att det mellan åren 2007-2011 

var trettiofem procent av de utrikesfödda eleverna som inte uppnådde behörighetsmålen till 

gymnasieskolan medan motsvarande siffra för inrikes födda elever var nio procent. Detta 

innebär att andelen utrikesfödda elever som inte klarar grundskolans kunskapsmål ökat 

markant och att skillnaden är betydande mellan andelen utrikesfödda och inrikes födda elever 

som inte uppnår förväntat resultat för fortsatta studier. Enligt Statistiska centralbyrån (2013) 

har utrikesfödda överlag sämre förutsättningar i skola, samhälle och yrkesliv. De har ett lägre 

meritvärde i skolan, svårare att uppnå förväntade kunskapsmål, erhålla arbete och få en 

likvärdig inkomst. Skolverket (2012d) lyfter fram elevers socioekonomiska bakgrund som en 

bidragande faktor till elevers skolframgång medan Assarsson (2009) och Hyltenstam (2007) 

tar upp psykosociala och kulturella faktorer. Hyltenstam (2007) menar dock att det är osäkert i 

vilken utsträckning dessa påverkar elevers resultat och framhåller istället det konstaterade 

sambandet mellan elevernas språkförmåga och deras förmåga att tillägna sig kunskap i skolan. 

Eftersom svenska i huvudsak är undervisningsspråk inom skolan innebär det att elever med ett 

annat modersmål måste lära sig svenska parallellt med att de ska inhämta ämneskunskaper, 

vilket Skolverket enligt Frykholm (2007) anser vara den största bidragande orsaken till att 

andraspråkselever inte når skolans kunskapsmål. Utifrån att otillräckliga språkkunskaper kan 

leda till exkludering (Linell 2000) riskerar läs- och skrivförmåga att bli en särskiljande faktor 

som minskar andraspråkselevers möjlighet till inflytande i olika sammanhang (Assarsson 

2009) särskilt med tanke på de höga krav som ställs på litteracitet i dagens samhälle (William 

2013). 

3.3 ANDRASPRÅKINLÄRNING 
När man pratar om inlärning skiljer man mellan informell inlärning som sker i naturliga 

sammanhang utan undervisning och formell inlärning som sker i klassrumsmiljö. Man skiljer 

även mellan implicit inlärning som innebär att man tillägnar sig ett språk omedvetet genom att 

vistas i en miljö där språket används och explicit inlärning som handlar om en medveten, 

forminriktad och systematisk inlärning av strukturer och regler i ett språk (Abrahamsson 

2009). Ett andraspråk tillägnar man sig efter att man har etablerat sitt förstaspråk och det sker 

i en miljö där det används och fungerar som kommunikationsspråk (Abrahamsson 2009). 

Hyltenstam (2007) skiljer mellan baskommunikationsförmåga och litteracitet när det gäller 

språkutveckling. Baskommunikationsförmåga handlar om att behärska uttal och grammatiska 

strukturer, att ha ett basordförråd och känna till grundläggande samtals- och textstrukturer. 

För en andraspråkselev tar detta två till tre år att utveckla. Utvecklandet av funktionell 
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litteracitet, som innebär att behärska ett språk på en sådan nivå att man kan kommunicera i de 

sammanhang man behöver för att fungera, tar mellan tre och åtta år beroende på 

ankomståldern. När det gäller uttal och grammatik är skillnaden mellan svenska och 

andraspråkselever knappt märkbar efter några år medan skillnaden i ordförråd kan vara 

betydande. Andraspråkselevers bristande ord- och begreppsförråd inverkar på deras möjlighet 

till förståelse inom olika skolämnen menar Hyltenstam (2007).  

När ett barn lär sig ett språk utgår det till en början från det som är konkret och visuellt 

kontextbundet för att senare övergå till ett mer abstrakt och explicit språk där de kan berätta 

om saker och händelser som inte är visuellt synliga. Detta innebär att språket måste göras mer 

explicit ju längre bort det kommer från det som ska beskrivas. På så sätt är vardagsspråket 

mer kontextbundet medan skolspråket, det ämnesspecifika eller explicita språket, är 

kontextreducerat (Gibbons 2013). Skolverket (2012b) menar att flerspråkiga elevers 

kontextbundna språk är otillräckligt för att inhämta ämneskunskaper på samtidigt som 

Axelsson (2013) hävdar att ämnesstudierna blir mer kognitivt krävande för varje årskurs och 

ställer ett allt högre krav på ett ämnesspecifikt språk. För att eleverna ska kunna tillgodogöra 

sig ämnesundervisningen behöver de därför enligt Skolverket (2012b) stöttning i att utveckla 

sitt kontextbundna språk parallellt med det ämnesspecifika språket.  

3.4 GENREPEDAGOGIK 
Genrepedagogiken är en textbaserad undervisningsmodell som synliggör texters innebörd och 

lyfter fram betydelsen av språk och litteracitet. Genom ett regelbundet och återkommande 

cykliskt arbetssätt och en explicit undervisning där läraren stöttar eleverna genom de olika 

faserna i lärprocessen utvecklar eleverna ord- och begreppsförståelse samt ett ämnesspecifikt 

språk så att de lättare kan tillgodogöra sig kunskaper inom alla skolämnen (Rose & Martin 

refererade i Kuyumcu 2010).  

3.4.1 BAKGRUND 
Som en följd av det ökade kravet på litteracitet i det australienska samhället blev man 

medveten om språkets betydelse för inlärning. Utifrån detta inleddes ett samarbete mellan 

forskare och lärare i Australien där man undersökte de krav som ställdes på elevers kognitiva 

och språkliga förmåga i samband med läsning av läromedelstexter och genomförande av 

skrivuppgifter. Detta ledde till att man initierade begreppet genrer då det fanns behov av att 

lärare och elever skulle ha gemensamma benämningar på olika texters karaktärsdrag 

(Kuyumcu 2010).   
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Forskningens ursprungliga syfte var att demokratisera utbildningssystemet och utforma en 

pedagogik som fångade upp elever som riskerade att inte nå skolans mål. Ambitionen var att 

göra alla elever, oavsett bakgrund, delaktiga i ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt 

och klassrumsinteraktionen mer jämlik så att även svaga elever involverades i lärprocessen 

(Rose refererad i Kuyumcu 2013).  

Den genrepedagogiska forskningen skedde i tre omgångar. Under första omgången studerades 

texter och skrivuppgifter i förhållande till elever i de lägre årskurserna och i den andra 

omgången texter och skrivuppgifter som elever möter i högre årskurser. Det senaste inom 

genrepedagogisk forskning handlar om att stötta eleverna att utveckla läsförståelsestrategier 

så att de kan tillgodogöra sig innehållet i ämnesundervisningen. För att kunna göra det räcker 

det inte att eleverna i mötet med olika texter förstår det som står på raderna. De behöver även 

stöttas i att utveckla strategier som ökar förståelsen för budskap som finns mellan och bortom 

raderna. Detta är av särskild betydelse för att eleverna ska kunna dra slutsatser, se samband 

och relatera till tidigare kunskaper och erfarenheter så att de kan lättare kan tillgodogöra sig 

ämneskunskaper (Rose & Martin refererade i Kuyumcu 2013).  

 

3.4.2 GENRER 
När man i Sverige tidigare talade om textgenrer var det oftast för att skilja mellan exempelvis 

deckare, romaner och reportage. Dessa texter kan även klassificeras som genrer utifrån vad de 

består av exempelvis återberättelser, beskrivningar och instruktioner (Holmberg 2010). Inom 

genrepedagogiken handlar begreppet genrer om de strukturer och mönster som finns i olika 

slags texter. Dessa använder sig människor oftast omedvetet av eftersom det är en kunskap 

man tillägnar sig under uppväxten utifrån de kulturella och sociala kontexter man ingår i 

(Johansson & Sandell Ring 2012). Jag kommer hädanefter att använda mig av begreppet 

genrer utifrån hur texterna klassificeras. Genom att ha kunskap om genrer kan man förstå 

olika texter och välja det språkliga mönster som passar bäst i olika situationer (Johansson & 

Sandell Ring 2012). För att underlätta för lärare vad som kännetecknar olika genrer har 

Schleppegrell (refererad i Olofsson 2010) sammanställt en förenklad modell över skolans 

genrer, se bilaga 1. I den presenteras varje genre, dess syfte, struktur, sammanlänkande ord 

och språkliga drag. Genrepedagogiken som bygger på att inlärning sker explicit med stöd från 

läraren syftar till att medvetandegöra eleverna om dessa textmönster för att underlätta för 

eleverna att både lära sig språket och att lära sig på språket (Johansson & Sandell Ring 2012). 
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3.4.3 GENREPEDAGOGIKENS STÖTTEPELARE 
Grunden för genrepedagogiken vilar i huvudsak på de tre ben (Johansson & Sandell Ring 

2012) som presenteras nedan. 

3.4.3.1 Systemisk-funktionell lingvistik - en teori om språk 
Den systemisk-funktionella lingvistiken (SFL) utvecklades av Halliday och kallas enligt 

Kuyumcu (2011) för systemiskt eftersom språkanvändningen skapar mening och funktionell 

eftersom den fokuserar på språkets funktion och inte dess form. Då språket alltid existerar i en 

kulturell kontext och en situationskontext innebär det att språk och kontext alltid relaterar till 

varandra. SFL består av olika lager där kontexten är det yttersta lagret. Den kulturella 

kontexten handlar om att språket utvecklas i ett sammanhang där människor inom samma 

kultur socialiseras in i dess kommunikationsmönster medan situationskontexten avgör hur 

man kommunicerar i förhållande till varandra (Kuyumcu 2010). De inre lagren handlar om 

språkets betydelse, ordförråd, grammatik och fonologi (Johansson & Sandell Ring 2012) samt 

om olika skrivregler som interpunktion, avstavning och särskrivning (Kuyumcu 2010). 

3.4.3.2 Sociokulturell syn på inlärning - en teori om lärande 
Genrepedagogiken utgår från Vygotskys sociokulturella syn på att lärande sker i ett socialt 

sammanhang och att man utvecklas språkligt och kognitivt i interaktion med andra (Gibbons 

2010). Detta innebär enligt Holmberg (2010) att elevernas kunskapsinhämtande inte bör ske 

passivt. Att aktivt få använda språket på ett meningsfullt sätt, genom exempelvis par- och 

gruppövningar där alla ansvarar över kommunikationen, gynnar andraspråkselevers 

språkutveckling (McGroarty refererad i Gibbons 3013) eftersom de får större talutrymme och 

producerar längre meningar när de måste förhanda med varandra för att komma fram till 

gemensamma lösningar (Swain refererad i Gibbons 2013). Genom samarbete med andra som 

har kommit längre har eleverna dessutom möjlighet att gå från den nivå de själva behärskar 

till en högre potentiell nivå. Avståndet mellan dessa nivåer benämns som zonen för närmaste 

utveckling och det är i denna zon som störst inlärning sker under förutsättning att man får 

tillräckligt stöd (Vygotsky refererad i Kuyumcu 2013). När elever lär av varandra ökar 

dessutom deras motivation, sociala sammanhållning och kognitiva utveckling (William 2013). 

Stöttning kommer från engelskans scaffolding. Begreppet introducerades av Wood, Brunner 

och Ross och handlar om att lärare ger elever de stödstrukturer de behöver för att kunna 

utvecklas och minskar stödet i takt med att eleverna börjar behärska saker på egen hand 

(Johansson & Sandell Ring 2012). Stötting är en framtidsorienterad tillfällig handling 

(Gibbons 2013) som utmanar eleverna att komma vidare i sin inlärning så att de utvecklas 
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både språk- och kunskapsmässigt (Johansson & Sandell Ring 2012). Mariani (refererad i 

Gibbons 2013) har utvecklat en fyrfältsmodell som belyser hur läraren genom att stötta och 

utmana eleverna på olika sätt skapar olika förutsättningar i klassrummet. Genom att ge högt 

kognitivt utmanande uppgifter och stort stöd får eleverna chans att befinna sig i den närmaste 

utvecklingszonen där störst inlärning och utveckling sker. För hög utmaning och för låg 

stöttning gör eleverna oroliga och frustrerade, vilket kan bidra till att de ger upp. En låg 

kognitiv utmaning tillsammans med låg stöttning kan leda till att eleverna blir ointresserade 

medan låg kognitiv utmaning tillsammans med hög stöttning gör att eleverna får arbeta i en 

trygghetszon där de varken utvecklar sitt lärande eller sin självständighet.  

3.4.3.3 En pedagogisk modell 
Det tredje benet som genrepedagogiken vilar på är de ovan beskrivna genrerna och den så 

kallade cirkelmodellen, som har utvecklats av Martin och Rothery (Johansson & Sandell Ring 

2012). Cirkelmodellen är enligt Skolverket (2012b) en didaktisk modell för en styrd läs- och 

skrivutveckling i fyra faser. I arbetet med cirkelmodellen bygger lärare och elever upp 

förståelse och kunskaper genom språket för att kunna reflektera över det inlärda och 

inlärningsprocessen. Detta ger eleverna chans att utveckla ämneskunskaper och ett explicit 

språk samtidigt som det tillhandahåller verktyg för att producera texter och prestera bättre 

(Johansson & Sandell Ring 2010). Modellen har stöd i grundskolans läroplan (Skolverket 

2011a) som anger att eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera 

sig i tal och skrift samt läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften. 

Undervisningsmodellen utgår enligt Kuyumcu (2013:616) från ”en helhetssyn på elevernas 

litteracitet och integrerar tillägnandet av ämneskunskaper med elevernas språkutveckling och 

lärande”. Cirkelmodellens första fas består av att bygga upp kunskap inom ämnet. Detta kan 

handla om att införskaffa relevanta förkunskaper, lära in ett lämpligt ordförråd, få förståelse 

för specifika ämnesbegrepp och uttryck, beskriva, klassificera, definiera och göra studiebesök. 

Andra fasen handlar om dekonstruktion av modelltext och modellering. Detta innebär att man 

studerar modelltexter, dekonstruerar och undersöker dem för att hitta igen olika mönster och 

språkliga drag. I den tredje fasen konstruerar eleverna med läraren som vägledare en 

gemensam text utifrån modelltexten som förebild för att eleverna i den fjärde och sista fasen 

ska konstruera en självständig text inom samma genre (Kuyumcu 2013; Johansson & Sandell 

Ring 2012).   
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3.4.4 KRITIK MOT OCH OSÄKERHET KRING GENREPEDAGOGIK 
Den kritik som riktats gentemot genrepedagogik handlar bland annat om att den kan bli alltför 

instrumentell så att eleverna riskerar att reproducera texter istället för att kreativt producera 

nya (Watkins refererad i Sellgren 2011; Freedman & Medway refererade i Sandell Ring 

2008). Fredman (refererad i Sandell Ring 2008) lyfter även fram problematiken kring ett 

alltför stort fokus på textmönster inom enskilda genrer eftersom texter till stor del består av 

flera genrer, så kallade makrogenrer. Denna kritik har dock bemötts av Hedobe & Polias 

(refererade i Sandell Ring 2008) som menar att det ytterst handlar om lärarens förmåga att 

tillvarata lingvistiken som genrepedagogiken vilar på så att eleverna inte bara återger textuella 

mönster. Ytterligare kritik som riktats mot genrepedagogik handlar om risken att man, trots 

intentionen att inkludera marginaliserade elever, genom att särställa genrepedagogikens 

utvalda genrer befäster en maktordning där de marginaliserade elevernas språkliga genrer 

aldrig lyfts fram i undervisningen (Janks refererad i Mörtsell 2015).  

Förutom detta har ett par tidigare gjorda studier visat på lärares osäkerhet att tolka och 

tillämpa genrepedagogiken i sin undervisning (Sandell Ring 2008; Kuyumcu 2011). 

Osäkerheten menar Kuyumcu (2011) kan bottna i att lärare saknar tillräckliga kunskaper om 

hur genrepedagogisk undervisning ska bedrivas, vilket i sin tur kan bidra till att den kan 

uppfattas alltför teoretisk. Sandell Ring (2008) menar att lärare behöver utbildning inom 

området och skulle ha nytta av ett genreläromedel för att få vägledning i hur man angriper och 

bedriver genrepedagogisk undervisning för att slippa känna osäkerhet om man gör rätt. En 

gedigen kompetens ökar förståelsen för hur man ska tillämpa genrepedagogiken och minskar 

därmed risken för att den ska formaliseras menar Sandell Ring (2015) som även framhåller att 

det fortfarande finns osäkerhet hos lärare som arbetar med genrepedagogik.  

4. METOD 
Nedan kommer jag att presentera de metodiska val jag har gjort samt hur jag har genomfört 

undersökningen med utgångspunkt från syfte och frågeställningar. 

4.1 METODVAL 
För att få kunskap om lärares syn på genrepedagogik, vilka metoder de använder för att 

underlätta för eleverna att nå kunskapsmålen och hur de konkretiserar och implementerar 

genrepedagogik i sin undervisning för att stötta språk- och kunskapsutvecklingen hos 

andraspråkselever valde jag att genomföra kvalitativa intervjuer då de enligt Johansson & 

Svedner (2010) kan bidra med relevant kunskap för läraryrket angående lärares undervisning. 
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Intervjuerna hade en semistrukturerad karaktär, vilket enligt Christoffersen & Johannessen 

(2015) innebär att de är flexibla och därför kan bidra med utförlig och detaljrik information 

samtidigt som de möjliggör förståelse och fångar upp erfarenheter. I praktiken innebar detta 

att informanterna, som jag kommer att benämna de som deltagit i studien, fick besvara frågor 

utifrån en intervjuguide, se bilaga 2, där svarsalternativen var öppna för att de lättare skulle 

kunna beskriva sin verklighet med egna ord (Christoffersen & Johannessen 2015).  

 

För att bredda perspektivet och få ett mer utförligt material valde jag att komplettera 

intervjuerna med klassrumsobservationer eftersom ett material som grundar sig på fler 

insamlingsmetoder enligt Johansson & Svedner (2010) kan öka tillförlitligheten. Detta gav 

mig även möjlighet att observera hur lärare i praktiken implementerar genrepedagogiken i sin 

undervisning. Då observationer ger direkt tillgång till det man undersöker (Christoffersen & 

Johannessen 2015) leder detta till djupare förståelse och möjliggör att man kan få bekräftat 

om det informanterna säger överensstämmer med verkligheten (Johansson & Svedner 2010).  

4.2 URVAL 
Utifrån ändamålet med studien gjorde jag ett strategiskt och kriteriebaserat urval 

(Christoffersen & Johannessen 2015). Detta innebar att jag sökte efter informanter som skulle 

uppfylla kriterierna att vara lärare och att arbeta med genrepedagogik och andraspråkselever. 

För att rekrytera informanter letade jag först på internet efter skolor där man arbetade utifrån 

genrepedagogik. Eftersom urvalet försvårades av det begränsade antalet skolor som arbetar 

med utgångspunkt från genrepedagogik använde jag mig även av snöbollsmetoden. Den 

innebär enligt Christoffersen & Johannessen (2015) att man hänvisas till lämpliga informanter 

genom personer som har kunskap inom det område man studerar. Konkret innebar detta att 

jag i samband med att jag kontaktade skolor fick värdefulla tips om andra skolor och lärare 

som arbetade utifrån genrepedagogik. Christoffersen & Johannessen (2015) anger att det kan 

vara svårt att få tillgång till informanter. Detta är även min erfarenhet, särskilt om man tar 

kontakt via mail. Därför valde jag att kontakta informanter via telefon i den mån det gick. 

Detta visade sig också vara det förhållningssätt som var mest framgångsrikt.  

 

4.2.1 INFORMANTERNA 
De fem informanterna som deltar i studien arbetar på fyra olika skolor. Samtliga är lärare och 

har arbetat mellan sex och fyrtio år med att undervisa i olika ämnen. För närvarande 

undervisar de i svenska, svenska som andraspråk och samhällsorienterande ämnen. De består 
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av både män och kvinnor. En av informanterna, som även är licensierad handledare i genre 

och scaffolding, undervisar inte i nuläget. Hen arbetar med att introducera, utbilda och 

handleda personal på skolan i genrepedagogik, då skolan har kravet att alla lärare ska 

undervisa genrepedagogiskt. Av de övriga informanterna arbetar två på högstadiet i klasser 

där cirka 20 procent av eleverna har invandrarbakgrund. Båda har varit i kontakt med 

genrepedagogik sedan flera år och har utbildning inom området. De två övriga informanterna 

arbetar i renodlade invandrarklasser för nyanlända elever. Den ena arbetar i årskurs 4-9 och 

har genomgått utbildning för att själv kunna utbilda och handleda andra lärare när det gäller 

genrepedagogik. På hens skola arbetar alla lärare efter genrepedagogik och det ingår i hens 

uppdrag att utbilda och handleda de övriga lärarna. Den sista informanten arbetar på 

gymnasiet och har varit i kontakt med genrepedagogik under flera års tid samt har utbildning 

inom området.  

4.3 FORSKNINGSETISKA PRINCIPER 
Johansson & Svedner (2010) menar att allt forskningsarbete bygger på respekt för de som 

deltar och framhåller de krav som forskare har att förhålla sig till i sina undersökningar. Dit 

hör informationskravet, som innebär att informanterna har rätt att få veta syftet med 

undersökningen. Detta har samtliga informanter fått information om muntligt eller skriftligt. 

Anonymitetskravet uppfyllde jag genom att muntligt eller skriftligt förvissa informanterna om 

att varken skolan eller deras identitet skulle röjas. Genom att inte utelämna detaljer i rapporten 

som riskerar att någon identifieras säkerställer jag informanteras anonymitet. Resterande krav 

om att informanterna ska ha möjlighet att ställa frågor om undersökningen och få information 

om att de har rätt att avböja medverkan (Johansson & Svedner 2010) meddelade jag fyra av 

informanterna skriftligt i introduktionsbrevet och den femte i samband med intervjun.  

4.4 GENOMFÖRANDE  
Med utgångspunkt från syfte, frågeställningar och val av metod sammanställde jag en 

intervjuguide utifrån de råd Christoffersen & Johannessen (2015) ger. Inför studiebesöken 

skickade jag ett introduktionsbrev till informanterna, se bilaga 3, som bestod av en kort 

presentation, syftet med studien, information om forskningsetiska principer, intervjuguide 

samt kontaktuppgifter. På det sättet bekräftade jag mitt besök och möjliggjorde för 

informanterna att förbereda sig. Jag hoppades därmed höja kvaliteten på intervjuerna samt 

förkorta intervjutiden. När det gällde observationerna planerade jag i förväg de analysenheter 

jag skulle studera.  
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4.4.1 GENOMFÖRANDE AV INTERVJUERNA  
Genomförandet av intervjuerna varade mellan fyrtiofem och sjuttiofem minuter. Samtliga 

intervjuer skedde på informanternas arbetsplatser i lokaler som informanterna hade valt. 

Intervjuerna spelades in efter medgivande från informanterna och utifrån syftet att underlätta 

för mig att analysera materialet. För att säkerställa att det skulle finnas nedtecknad 

information, om inspelningarna inte fungerade, förde jag anteckningar under intervjuerna. 

Syftet med kvalitativa intervjuer är enligt Johansson och Svedner (2010) att få så uttömmande 

svar som möjligt. Därför utgick jag under intervjuerna från frågorna i intervjuguiden men 

undvek att avbryta informanterna i deras tankegångar när deras svar gled in i andra frågor. 

Istället uppmuntrade jag dem genom att ställa följdfrågor så att de kunde associera vidare 

(Johansson & Svedner 2010) och återgick till intervjuguiden i samband med naturliga pauser. 

På så sätt blev intervjun flexibel och karaktäriserades i högre utsträckning av dialog än rena 

frågor och svar (Christoffersen & Johannessen 2015). 

4.4.2 GENOMFÖRANDE AV OBSERVATIONERNA 
För att få syn på hur lärare konkret arbetar med genrepedagogik genomförde jag löpande 

observationer, vilket enligt Johansson & Svedner (2010) innebär att man gör så detaljerade 

beskrivningar som möjligt utifrån det man vill ha svar på. Jag observerade följande tre 

analysenheter: vad i den fysiska klassrumsmiljön som relaterade till genrepedagogik, vad i 

lärarens förhållningssätt som knöt an till genrepedagogik och vilka genrepedagogiska metoder 

läraren använde sig av i sin undervisning.  

Observationstillfällena såg olika ut på olika skolor då lektionerna inte var specialanpassade 

efter mitt besök. På vissa skolor deltog jag under en lektion och på andra under flera. 

Inledningsvis presenterade jag mig och mitt syfte med besöket. Eftersom alla var medvetna 

om att de blev observerade var observationerna öppna (Christoffersen & Johannessen 2015). 

Som hjälpmedel använde jag mig av penna och papper för att föra anteckningar och 

mobiltelefon för att fotografera det i klassrummet som gick att förknippa med 

genrepedagogik.  

Tanken var att jag skulle vara en observerande deltagare, vilket enligt Christoffersen & 

Johannessen (2015) innebär att man som observatör bara deltar i klassrumsinteraktionen 

nämnvärt. Eftersom lektionerna i realiteten till stor del bestod av par- och gruppövningar 

valde jag att vara en deltagande observatör och gå in i den miljö som jag studerade 

(Christofferson & Johannesson 2015) för att få inblick i undervisningen. Ett sådant 
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observationssätt kan enligt Christoffersen & Johannessen (2015) vara särskilt givande då man 

ska observera små grupper, händelser och processer under en kortare tid.  

4.5 ANALYSMETOD 
När intervjuerna var gjorda, avlyssnade och transkriberade jag dem så ordagrant som möjligt 

och renskrev anteckningarna från observationerna. Christoffersen & Johannessen (2015) anser 

att den tolkning man gör och den mening man ser avgörs av den förförståelse man har. Detta 

ligger i linje med det Patton (refererad i Fejes & Thornberg 2015) framhåller om att den 

kvalitativa analysen i stor utstäckning är avhängig av forskarens personliga kompetenser och 

färdigheter. Dessa menar Patton kan utgöra en nackdel eller vara till en fördel i de fall man 

kan dra nytta av människors erfarenheter för att komma till nya insikter. För att underlätta 

analysarbetet och skapa trovärdighet förde jag kontinuerligt anteckningar och talade in 

reflektioner som uppstod i samband med intervjuer, observationer och bearbetning av 

material. I takt med att jag gjorde fler intervjuer uppstod en mättnad där det inte längre 

framkom någon ny information (Christoffersen & Johannessen 2015).  

När allt material var transkriberat och renskrivet skrev jag ut det för att analysera, tolka och 

kategorisera innehållet. Enligt Patton (refererad i Fejes & Thornberg 2015) ligger utmaningen 

i den kvalitativa analysen i att identifiera det som är meningsfullt i materialet och skilja det 

från det ovidkommande. Utifrån det läste jag först igenom materialet för att skapa ett 

helhetsintryck innan jag i andra skedet letade efter delar i materialet som gick att koppla till 

syfte och frågeställningar (Christoffersen & Johannessen 2015). I praktiken strukturerade jag 

detta genom att skapa ett word-dokument där jag infogade en tabell med en kolumn för varje 

informant och en rad för varje fråga från intervjuguiden, se tabell 4. I tabellen förde jag in det 

i informanternas svar som var relevant för syftet och svarade på frågeställningarna. När jag 

började se samband mellan informanternas svar kategoriserade jag dessa under tillfälliga 

rubriker där jag även förde in avvikande åsikter. Jag arbetade parallellt med att skriva, 

bearbeta, analysera och reflektera samtidigt som jag återgick till det empiriska materialet för 

att kontrollera och försäkra mig om att jag hade förstått och tolkat rätt (Fejes & Thornberg 

2015). När allt material, inklusive observationsmaterialet, var genomgånget hade några 

huvudteman utkristalliserats som belyste studiens syfte och frågeställningar väl. Dessa 

huvudteman utgör underlaget för resultatrepporteringen och är följande: Genrepedagogik vs 

traditionell undervisning, genrepedagogik – en modell för både lärare och elever, stöttning 

bidrar effektfullt till måluppfyllelse, cirkelmodellen – ett tydligt verktyg genom vilken läraren 

lotsar eleverna, reading to learn – en möjlighet att äga textens innehåll, interaktion bidrar till 
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språk- och kunskapsutveckling, tiden – en avgörande faktor för att eleverna ska nå 

kunskapsmålen, genrer och funktionell grammatik, implementering – en process med 

utgångspunkt från lärarens elevperspektiv samt observationer – genrepedagogik i praktiken. 

4.6 METODDISKUSSION 
Forskningen påtalar att en kvalitativ analys trovärdighet är beroende av forskarens 

förkunskaper, kompetens, förmåga och omdöme (Christoffersen & Johannessen 2015; Fejes 

& Thornberg 2015). Min erfarenhet av genrepedagogik har jag fått genom min lärarutbildning 

och en kurs i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Parallellt med studierna arbetade jag 

med andraspråkselever och hade därmed möjlighet att applicera metoderna i sin kontext. Mina 

förkunskaper kan till viss del bidra till studiens trovärdighet då de kan vara till nytta för 

förståelsen och tolkningen av det empiriska materialet. Samtidigt kan de utgöra ett hinder och 

försvåra att inta ett utifrånperspektiv. 

Syfte och frågeställningar var formulerade på ett sätt som förutsatte ett kriteriebaserat urval av 

informanter som arbetade med utgångspunkt från genrepedagogik i förhållande till 

andraspråkselever. Detta medförde att de var positiva till genrepedagogiken som modell. 

Tillsammans med att frågorna gav upphov till snarlika svar gjorde detta att underlaget blev 

mindre selektivt. Anledningen till att jag trots det valde att gå vidare utan förändringar i 

frågorna berodde på att svaren breddade det empiriska materialet genom att informanterna 

ytterligare exemplifierade hur de praktiskt använde sig av genrepedagogiken i sin 

undervisning, vilket var relevant för studien. Att informanternas svar så tydligt harmonierade 

med varandra bedömer jag ökar studiens trovärdighet eftersom det gör att man kan anta att 

resultatet skulle bli detsamma i en upprepad undersökning. De snarlika svaren påverkade även 

utformningen av resultatrapporteringen eftersom jag ansåg att det var smidigare att presentera 

resultatet i form av huvudteman än fråga för fråga, som skulle ha lett till fler upprepningar.  

Jag är tillfredsställd över metodvalet, framför allt kombinationen av intervjuer och 

observationer. Avsikten med observationerna uppfylldes då de tydligt åskådliggjorde hur 

genrepedagogiken konkretiserades samt bidrog till att styrka det som framkom under 

intervjuerna, precis som Johansson & Svedner (2010) framhåller att de gör.  

I samband med transkriberingen av materialet framkom hur ofta informanterna påbörjade 

meningar som aldrig avslutades. Detta försvårade transkriberingen och påverkade förståelsen, 

något som kan inverka negativt på studiens trovärdighet. Till viss del kan detta kompenseras 
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av att jag ställde följdfrågor för att få bekräftat vad informanterna menade och antecknade 

mina tolkningar under genomförandet av intervjuerna.  

Själva analysarbetet hade förenklats om jag hade genomfört strukturerade intervjuer med 

avgränsade frågor. Utifrån att jag genomförde semistrukturerade intervjuer var det dock en 

fördel att informanterna gav likvärdig information. Detta bidrog till att jag snabbt kunde se 

tydliga mönster och dela in materialet i kategorier och teman. Mängden material och vikten av 

att få fram det som var centralt i informanternas uppgifter på ett trovärdigt sätt utifrån syfte 

och frågeställningar gjorde analysen krävande. Skulle jag göra om studien skulle jag välja att 

ha färre frågor och tidsbegränsa samtalen eftersom det var tidskrävande att transkribera och 

analysera ett omfattande material.  

5. RESULTAT 
Nedan kommer jag att presentera de teman jag har funnit centrala med utgångspunkt från 

studiens syfte och frågeställningar, vilka är följande: genrepedagogik vs traditionell 

undervisning, genrepedagogik – en modell för både lärare och elever, stöttning bidrar 

effektfullt till måluppfyllelse, cirkelmodellen – ett tydligt verktyg genom vilken läraren lotsar 

eleverna, reading to learn – en möjlighet att äga textens innehåll, interaktion bidrar till språk- 

och kunskapsutveckling, tiden – en avgörande faktor för att eleverna ska nå kunskapsmålen, 

genrer och funktionell grammatik, implementering – en process med utgångspunkt från 

lärarens elevperspektiv samt observationer – genrepedagogik i praktiken. 

5.1 GENREPEDAGOGIK VS TRADITIONELL UNDERVISNING 
Under samtalen återkommer och jämför flera informanter genrepedagogiken med så kallad 

traditionell undervisning. Den traditionella undervisningen de relaterar till handlar om den 

undervisning de själva har varit med om under sin egen skoltid, den de bedrivit tidigare och 

undervisning de har sett i samband med besök i andra klassrum. Med traditionell undervisning 

avser de en undervisning med långa genomgångar där läraren tar stor del av talutrymmet på 

bekostnad av elevernas, att eleverna lämnas till enskilt arbete, trånga tidsramar och att 

elevsynen präglas av att ansvaret för att införskaffa sig nödvändig kunskap för att nå skolans 

mål i hög utsträckning vilar på eleverna.  

5.2 GENREPEDAGOGIK - EN MODELL FÖR BÅDE LÄRARE OCH ELEVER 
Genrepedagogiken beskrivs av informanterna i form av ett hus bestående av tre separata rum 

med varsin nyckel. De rum som åsyftas är de ben som genrepedagogiken vilar på. För att låsa 
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upp alla dörrar och få tillgång till hela huset behöver man alla tre nycklarna. Samtliga 

informanter uppger att genrepedagogiken har fått deras undervisning att kännas komplett. 

”Det jag lärde mig på högskolan var isolerade verktyg och sen när jag stötte på det 

[genrepedagogiken; min anm.] via forskningen fick jag det i sin helhet” berättar en informant. 

En annan uttrycker: ”Nu har jag ju metoder och ett helt koncept och det gör ju att det som är 

enklare att jobba.” Genrepedagogiken beskrivs som en helhet, ett sammanhållet koncept eller 

en verktygslåda, en pedagogik som enligt en informant leder till att ”det kanske blir mer 

lustfullt så att de [eleverna; min anm.] blir mer motiverade”.  

En informant menar att genrepedagogiken kan liknas vid en studieteknik som hjälper eleverna 

att ta till sig och producera texter på ett konstruktivt sätt och att metodiken, när den väl är 

inlärd, går att applicera i alla sammanhang. Informanten uttrycker att genrepedagogiken i lika 

hög grad är till nytta för läraren som eleven eftersom lärarens kunskap om texters uppbyggnad 

och hur man angriper dem blir till verktyg i undervisningen.  

Hur man angriper en text, det är genrepedagogik. Mitt redskap som lärare är 

att jag kan texternas uppbyggnad. Jag kan språket och jag vet att alla 

nominaliseringar är jättesvåra. De måste jag packa upp. Det var det jag 

menade att genrepedagogik är lika mycket till för lärare som för elever. Det 

är ett redskap att veta vad jag ska lära ut och varför. 

Genrepedagogiken som konceptet är tydligt och transparent, vilket ökar lärarens trygghet och 

säkerställer att läraren svarar upp mot elevernas behov. Tydligheten gynnar eleverna då den 

följer ett mönster som blir igenkännande för dem. Därmed ökar deras möjlighet att inkluderas 

i undervisningen.  

5.3 STÖTTNING BIDRAR EFFEKTFULLT TILL MÅLUPPFYLLELSE 
Att synen på eleven är central inom genrepedagogiken är alla informanter överens om. 

Grundtanken är höga förväntningar och hög stöttning med fokus på att läraren leder 

undervisningen och stöttar genom hela processen. Stöttning handlar enligt en av 

informanterna om att ”eleverna aldrig lämnas till att sitta och gissa sig till någon tyst kunskap, 

det är stöttning, stöttning, stöttning till dess att de klarar det själva”. Informanterna arbetar 

medvetet med att eleverna ska befinna sig i den närmaste utvecklingszonen. Genom ett 

förhållningssätt där man höjer förväntningarna på eleverna och initialt stöttar dem med målet 

inställt på att de ska klara sig själva når eleverna högre resultat. I takt med att eleverna börjar 
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behärska olika moment måste man minska stöttningen för om den ligger kvar ”för länge så 

hämmar det ju och då utvecklas inte elever” menar en av informanterna. 

En annan informant uppger att man tidigare inte nådde fram till att möta alla elevers behov 

och att måluppfyllelsen begränsades när elever tappades efter vägen. Efter en satsning från 

skolan där man införde genrepedagogik som stomme i all undervisning och där lärare började 

arbeta med att vara inkännande, stötta och följa eleverna genom hela lärprocessen 

inkluderades fler i undervisningen. Detta medförde enligt informanten ökad måluppfyllelse. 

När alla arbetar utifrån genrepedagogik menar hen att resultaten blir mätbara och att man 

säkerställer att alla elever får en jämförbar utbildning. Även övriga informanter anger att 

genrepedagogiken ger synbara resultat i klassrummet trots att de inte har kännedom om några 

mätbara resultat. 

Stöttning i klassrummet kan även innebära att läraren skapar klassrumssituationer där man 

nyttjar att elever sitter inne med olika kunskap så att de kan stötta varandra. Detta sker 

exempelvis genom parövningar där eleverna genomför boksamtal och diskuterar böckers 

innehåll, genom övningar där man sammanför elever som befinner sig på olika språknivåer så 

att den elev som har kommit längre i sin utveckling kan stötta den andra eleven eller genom 

hem- och expertgrupper där man skapar en kunskapsklyfta mellan eleverna. 

5.4 CIRKELMODELLEN - ETT TYDLIGT VERKTYG GENOM VILKEN LÄRAREN LOTSAR 

ELEVERNA 
Cirkelmodellen är ett av genrepedagogikens verktyg som informanterna använder för att stötta 

elevernas språk- och kunskapsutveckling och som bidrar till måluppfyllelse. Informanterna 

beskriver cirkelmodellen som ett systematiskt arbetssätt där de följer eleverna genom 

inlärningsprocessens alla fyra faser så att ingen elev utelämnas till att inhämta kunskaper på 

egen hand. På så sätt inkluderas alla elever i undervisningen. I arbetet med cirkelmodellen 

bygger informanterna tillsammans med eleverna först upp kunskap om det som utmärker den 

speciella strukturen. I den tredje fasen sker samskrivningen och i den fjärde och sista fasen 

producerar eleverna en egen text inom samma genre. Cirkelmodellens trygga struktur skapar 

igenkänning hos både lärare och elever, vilket informanterna menar bidrar till modellens 

framgång.  

Flera av informanterna är medvetna om risken att cirkelmodellen kan upplevas formaliserad. 

En informant menar att skrivandet kan bli stelt eftersom ”fokus kan bli på en produkt och ett 

visst sätt att skriva” medan en annan uttrycker: ”Det är alltid en farhåga att det ska bli 
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instrumentellt, det är ju ett förhållningssätt, en balans så det inte blir för mekaniskt.” För att 

cirkelmodellen ska bli effektiv som verktyg och inte utgöra ett hinder för eleverna anger dock 

en av informanterna att man måste välja ut relevanta delar för den uppgift man ska genomföra 

och inte slaviskt följa den om det inte fyller någon funktion. Hen menar: ”För många låter 

genrepedagogiken så tråkig och formaliserad men det är för att man inte har förstått att varje 

del i processen kan varieras.” 

5.5 READING TO LEARN – EN MÖJLIGHET ATT ÄGA TEXTENS INNEHÅLL 
Utmaningarna för andraspråkselever när det gäller att klara kunskapsmålen handlar enligt 

informanterna om att utveckla ord- och begreppsförståelse så att de kan tillägna sig den stora 

textmassa de möter i ämnesundervisningen. Genrepedagogiken bidrar effektivt till bättre 

läsförståelse och ger eleverna djupare förståelse för ämnesinnehållet genom reading to learn 

(R2L). I mötet med olika ämnestexter utvecklar eleverna läsförståelsestrategier i samband 

med läsandet genom olika aktiviteter före, under och efter läsningen. Detta gör man genom att 

försöka identifiera fakta på textraden, mellan textraden och bortom textraden. Genom att i 

förväg skapa förförståelse för den text man ska läsa genom att prata om bilder och rubriker, 

plocka ut nyckelord och svåra ord för att sedan skriva en egen sammanfattning har man en 

modell som elever kan använda sig av för att själva bli ägare till ett mindre omfång av textens 

innehåll. Denna metod gör eleverna delaktiga i sin lärprocess och bidrar till självständighet.  

5.6 INTERAKTION BIDRAR TILL SPRÅK- OCH KUNSKAPSUTVECKLING  
Informanterna är överens om att interaktionen är central inom genrepedagogiken för att 

möjliggöra att andraspråkselever utvecklar språk- och ämneskunskaper så att de blir delaktiga 

i undervisningen. En informant berättar om klassrum hen besökt där eleverna knappt tagit 

språket i munnen på en hel dag och ställer frågan: ”Hur ska du lära dig ett ämne, även om du 

har svenska som modersmål, om du aldrig får säga de här svåra orden?” En annan informant 

menar att talutrymmet vid aktiviteter i helklass ofta blir ojämnt fördelat. Ett dynamiskt, 

dialogiskt och flerstämmigt klassrum där eleverna får tänka högt bidrar effektfullt till att 

motverka detta samtidigt som det bidrar till ökade chanser för eleverna att nå kunskapsmålen.  

Genom olika övningar som förutsätter kommunikation för att komma fram till lösningar 

uppmuntras eleverna till interaktion samtidigt som deras talutrymme ökar. ”Framförallt 

parövningar är ovärderliga där eleverna får talutrymme för att de pratar med varandra” 

framhåller en informant. Ett annat sätt är genom hem- expertgrupper där en naturlig 
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kunskapsklyfta skapas mellan elever, vilket leder till att de måste kommunicera för att lösa 

gemensamma uppgifter inför en redovisning. Så här beskriver en informant sitt arbetssätt: 

Rätt ofta jobbar jag med expertgrupper där de tvingas att lösa en uppgift 

tillsammans så att alla har varsin pusselbit så att man för att kunna lösa 

frågan så måste de olika expertgrupperna hjälpas åt och bidra med sin bit. 

För att par- och gruppövningar ska bli effektiva krävs dock ett bra förarbete från läraren 

eftersom det förutsätter en genomtänkt sammansättning av eleverna och att alla har en 

uppgift.  

5.7 TIDEN – EN AVGÖRANDE FAKTOR FÖR ATT ELEVERNA SKA NÅ 

KUNSKAPSMÅLEN 
Flera informanter påpekar att elever i traditionell undervisning ofta lämnas utan lärarstöd i 

mötet med skolans stora textmängd, trots att detta skulle höja andraspråkselevernas resultat, 

eftersom lärarna upplever sig sakna tid till grundliga textgenomgångar. Initialt kan det verka 

ta längre tid, menar en informant. Fördelen med att gå igenom det akademiska språket i början 

av en text är dock att man får elever som har förstått hela texten då orden i textens början ofta 

återkommer senare i texten.  

Informanterna återkommer till att det krävs mycket förarbete inför lektionerna när man 

arbetar genrepedagogiskt. Tiden som förarbetet tar har man dock oftast igen, då det sällan blir 

mycket efterarbete, eftersom man kontinuerligt utvärderar genom att ställa frågor som 

diskuteras par- och gruppvis och i helklass. Därmed slipper man samla in skriftliga 

redovisningar som underlag för bedömning. Samtliga informanter påtalar vikten av att ge 

eleverna tid i de olika momenten. Om man ”sträcker ut arbetet en vecka så får man ett bättre 

resultat” menar en informant som avslutar med: ”Skyndar man genom processen så skiljer sig 

inte genrepedagogiken så mycket jämförelsevis med andra metoder.” 

5.8 GENRER OCH FUNKTIONELL GRAMMATIK 
Alla informanter anger vikten av att synliggöra texters språkliga mönster och uppbyggnad och 

att ge eleverna strategier för hur de kan angripa olika texter så att de lättare kan tillgodogöra 

sig ämnesundervisningen. De flesta introducerar olika genrer tidigt och väljer en genre utifrån 

syfte, gruppens förkunskaper och de kontextuella förutsättningarna. Eftersom vissa genrer är 

svårare än andra är det en fördel att börja med utgångspunkt från en genre som eleverna har 

erfarenhet av eller som är konkret, vardaglig och personlig. Före man introducerar en 

genretext är det viktigt att själv ha kunskap om hur den är uppbyggd menar informanterna. 
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Flera av dem tar hjälp av genreplanscher i klassrummet, där varje genres syfte, struktur och 

språkliga drag tydligt framkommer, för att åskådliggöra olika textmönster. Några informanter 

uttrycker svårigheter med att hitta lämpliga modelltexter, vilket flera löser genom att 

konstruera egna. På en skola har man dock ägnat mycket tid till att ta fram gemensamma 

texttypsmallar, som ska gälla för samtliga ämnen, för att säkerställa att en text skrivs på 

samma sätt oavsett ämne. 

Genom de språkliga dragen, till vilka många grammatiska ord och uttryck hör, förknippas ofta 

arbetet med genrerna med den funktionella grammatiken. Jämfört med traditionell 

undervisning, där man i stor utsträckning utgår från form genom att sätta etikett på ord och 

ange vilken sort de tillhör, handlar funktionell grammatik om vad orden har för faktisk 

funktion i satsen och vilken nytta orden gör i texten. Substantiv benämns inom genren som 

deltagare, verb som processer och adverb som omständigheter. Genom att knyta an den 

funktionella grammatiken till genreplanscherna upplever informanterna att de lättare kan visa 

för eleverna hur man varierar olika tids- och processord för att berika språket och göra det 

mer nyanserat.  

5.9 IMPLEMENTERING - EN PROCESS MED UTGÅNGSPUNKT FRÅN LÄRARENS 

ELEVPERSPEKTIV 
Om man vill arbeta med utgångspunkt från genrepedagogik behöver man börja med att 

fundera över sitt elevperspektiv, vilka förväntningar man ställer på elever och vilken syn man 

har på stöttning. Grundprincipen är att läraren måste ha realistiska och framåtsträvande 

förväntningar på eleven och inte utelämna elever till att införskaffa sig kunskap på egen hand 

utifrån att ”alla elever vill lyckas” och ”en elev gör ju rätt om han vet hur man gör” som en 

informant uttryckte det. Läraren behöver ständigt reflektera över hur undervisningen påverkar 

eleverna och ställa sig frågan om man har gjort tillräckligt för att eleverna ska ha chans att nå 

skolans kunskapsmål.  

För att kunna arbeta med utgångspunkt från genrepedagogik behöver man ha kunskap om vad 

den går ut på, vilket man kan få genom att läsa någon bok inom ämnet eller gå en utbildning. 

Det är också viktigt att känna till cirkelmodellen, ha kunskap om genrer och olika texttyper 

samt ha grundläggande grammatiska färdigheter. Svårigheten med att förstå genrer, menar en 

informant, handlar inte om att känna igen när en text utgörs av ett enskilt textmönster. 

Problemet är när texter inte följer de språkliga dragen och istället blandar olika textmönster så 

att de bildar så kallade makrogenrer, vilket ofta sker i läromedelstexter.  
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För att implementera genrepedagogiken i undervisningen måste man även tro sig om att 

applicera pedagogiken i klassrummet trots att man inte är fullärd. Det gäller att vara uthållig 

och se det som en process. Att få tillgång till handledning och kompetensutveckling är en 

fördel initialt samt att vara flera i kollegiet som utgår från samma koncept så att man kan 

inspirera varandra och bolla med andra när man ska prova sig fram.  

När man ska introducera ett nytt område behöver man förbereda sig och planera vilken 

textmodell som är lämplig utifrån mål och syfte. Man behöver känna igen och behärska de 

texter man ska arbeta med, ha läst dem och ställt sig samma frågor som man tänker ställa till 

eleverna. När man känner till texterna blir det lättare att stötta eleverna språkligt, vilket är 

viktigt eftersom språket bär kunskapen.  

5.10 OBSERVATIONER - GENREPEDAGOGIK I PRAKTIKEN 
Eleverna var placerade på olika sätt i de fyra klassrum jag besökte. I ett klassrum satt eleverna 

placerade i grupper om tre, i de övriga klassrummen var de placerade i rader uppdelade på två 

och två, tre och tre eller fyra och fyra. I samtliga klassrum fanns spår av det genrepedagogiska 

arbetet i den fysiska miljön medan det på två av skolorna markant genomsyrade hela miljön. I 

dessa klassrum fylldes väggarna av genrepedagogiska planscher som beskrev olika genrer, 

deltagare, omständigheter och processer. På väggarna fanns även cirkelmodellens faser samt 

planscher med tydliga steg för steg anvisningar om hur eleverna skulle kunna utveckla sina 

förståelsestrategier. Dessa planscher tog informanterna till sin hjälp för att åskådliggöra 

moment i undervisningen i arbetet med cirkelmodellens olika faser, genrernas olika 

textmönster och för att utveckla elevernas läs- och förståelsestrategier.  

Samtliga informanter arbetade tydligt med utgångspunkt från genrepedagogik även om arbetet 

såg olika ut i de olika klasserna. Vid observationstillfället arbetade klasserna med olika genrer 

med utgångspunkt från cirkelmodellen. Tre av klasserna befann sig i cirkelmodellens andra 

fas där de dekonstruerade texter och en klass befann sig i den första fasen där de skulle bygga 

upp kunskap om ämnet. Eleverna som befann sig i cirkelmodellens andra fas arbetade på olika 

sätt med att försöka hitta strukturer och mönster på djupet med hjälp av olika läs- och 

förståelsestrategier samt med utgångspunkt från funktionell grammatik. I två av klasserna 

konkretiserades detta genom att eleverna parvis strök under deltagare, omständigheter och 

processer samt orsaks- och sambandsmönster i texterna med olika färger. I den tredje klassen 

arbetade man med ett orienteringsschema där eleverna parvis valde ut händelser och 

karaktärer i texten för att sedan beskriva dem utifrån den miljön de befann sig i med 
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utgångspunkt från de fem sinnena. Vid besöket i den fjärde klassen fick jag både se hur man 

praktiskt arbetade i cirkelmodellens första fas med att bygga upp kunskap inom ett område 

samt se cirkelmodellens tredje fas som handlar om samskrivning. Cirkelmodellens första fas 

konkretiserades genom att klassen byggde upp ett ordförråd om olika yrken medan 

samskrivningen åskådliggjordes av gemensamt dagboksskrivande. Informanten interagerade 

med eleverna utifrån den funktionella grammatiken genom att stanna upp och anknyta till 

deltagare, processer och omständigheter för att hjälpa eleverna att få ett mer variationsrikt 

språk.  

Samtliga informanter arbetade stöttande och försökte skapa förutsättningar för interaktion i 

och ökat talutrymme i klassrummet. Detta blev tydligt genom att lärargenomgångarna var 

korta till förmån för att eleverna fick arbeta med par- och gruppövningar. Under dessa var 

informanterna aktiva och gick runt och interagerade med eleverna samt vägledde och stöttade 

dem i deras arbete så att de inte utelämnades till eget arbete. Eleverna var engagerade, 

arbetade aktivt och kommunicerade i stor utsträckning för att hjälpas åt att lösa de uppgifter 

som sedan skulle redovisas i helklass vid lektionens slut.  

6. DISKUSSION  

6.1 EN STÖTTANDE ELEVSYN PÅVERKAR ELEVERNAS FRAMGÅNG 
När det i studien framkom att det centrala inom genrepedagogisk undervisning, för att 

inkludera eleverna i undervisningen och stötta dem till måluppfyllelse, handlar om elevsynen 

förvånades jag eftersom jag i första hand hade letat metoder och inte förhållningssätt. 

Medvetenheten om att genrepedagogiken bygger på både förhållningssätt och metoder som 

grundar sig på dessa färgade mitt fortsatta arbete med studien och fick mig att omvärdera mitt 

perspektiv på hur en stöttande undervisning ska utformas. Återkommande uppgifter i studien 

visar att genrepedagogikens framgång ligger i att den genomsyras av tanken att alla elever, 

med fokus på alla, ska ha chans att lyckas och att ingen ska lämnas utan stöttning till att 

ensam behöva tillägna sig förväntad kunskap. Detta överensstämmer med genrepedagogikens 

ursprungliga ambition om att möjliggöra för alla elever att bli delaktiga i undervisningen 

(Kuyumcu 2013). Utifrån studiens resultat innebär detta konkret att det primära läraren måste 

göra, för att implementera genrepedagogiken praktiskt i undervisningen, är att definiera sin 

elevsyn och klargöra för sig själv vad elever förväntas klara på egen hand och vad de behöver 

stöd med. Genom ett förhållningssätt där läraren stöttar alla elever till framgång sker den 

demokratisering som enligt Kuyumcu (2013) var tanken bakom genrepedagogiken.  
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6.2 SKOLAN OCH LÄRAREN ANSVARAR FÖR ATT UNDERVISNINGEN LEDER TILL 

MÅLUPPFYLLELSE 
För att stöttning ska ge gynnsam effekt och bidra till att eleverna inkluderas och utvecklas 

språk- och kunskapsmässigt så att de når kunskapsmålen måste läraren, enligt studien, utgå 

från elevernas behov, utmana dem, ge dem stöttning i alla moment i klassrummet samt följa 

dem genom hela lärprocessen. Detta överensstämmer med den grund genrepedagogiken vilar 

på gällande stöttning där cirkelmodellen utgör det verktyg där läraren leder eleven fram till 

kunskap (Gibbons 2013; Johansson & Sandell Ring 2012). Konsekvenserna av detta är att 

läraren bär det yttersta ansvaret för att eleverna ska nå kunskapsmålen, vilket även ligger i 

linje med grundskolans värdegrund om en likvärdig utbildning (Skolverket 2011a) där lärare 

med utgångspunkt från elevernas kunskaper och erfarenheter ska möjliggöra för dem att klara 

utbildningsmålen.  

Studien visar även att elever har större förutsättningar att nå kunskapsmålen då skolan 

medvetet satsar på att implementera genrepedagogiken som stomme i undervisningen. Detta 

bör helst ske genom att skolledningen ger alla lärare utbildning och kompetensutveckling 

inom genrepedagogik, ger dem kontinuerlig handledning i sitt arbete samt genom att skolan 

arbetar fram gemensamma textmallar inom skolans alla ämnen. Att stöd från skolledning och 

kollegor är viktigt för att genrepedagogiken ska få genomslagskraft och ge mätbara och 

samstämmiga resultat framkommer tydligt i studien då informanter som var utan detta 

uttryckte saknad av det och var osäkra om elevresultaten var mätbara. Huruvida det går att 

säkerställa att elever lättare når skolans kunskapsmål om de går på en skola där alla lärare 

undervisar specifikt med utgångspunkt från genrepedagogik tycker jag är svårt att ge ett 

entydigt svar på utifrån studien även om det finns liknande resultat från Knutbyskolan, där 

eleverna har höjt sina resultat (Ax 2009) efter en medveten satsning på att alla lärare ska 

jobba genrepedagogiskt (Utbildningsradion 2010). Flera informanter indikerar att elever 

lyckas bättre tack vare att genrepedagogiken är tydlig och igenkännande. Detta stödjer att det 

är en fördel om alla lärare på en skola undervisar med utgångspunkt från genrepedagogik. 

Därmed är det inte sagt att man inte skulle få likvärdiga resultat om alla lärare på en skola 

utgick från en och samma pedagogik som inte utgjordes av genrepedagogik, något som skulle 

vara intressant att forska vidare kring.  

6.3 INTERAKTION – NAVET I LÄRANDEPROCESSEN 
Enligt Gibbons (2013) är interaktion navet i lärandeprocessen. Denna studie visar tydligt att 

interaktion effektivt bidrar till att elever utvecklar ord, begrepp och ett ämnesrelaterat språk, 
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något som är avgörande för andraspråkselever att behärska för att bli delaktiga i 

undervisningen (Skolverket 2012b). Samtliga lärare i studien hade märkt av förbättrade 

elevresultat genom att börja arbeta mer interaktivt. Vygotskys sociokulturella synsätt gällande 

att lärande sker i samspel (Kuyumcu 2013) avspeglade sig konkret i klassrummen genom att 

eleverna inte förväntades förstå saker på egen hand genom att sitta och arbeta enskilt utan 

stöd. Att elever inte ska behöva sitta och passivt ta emot kunskap blir en naturlig konsekvens 

av att lärande sker bäst tillsammans med andra menar Holmberg (2010). I min studie fick 

eleverna kommunicera och interagera med andra i klassrummet utifrån väl förberedda och 

genomtänkta par- och gruppaktiviteter. De fick chans att använda språket i meningsfulla 

sammanhang där alla var aktiva och tog ansvar över kommunikationen, precis som 

McGroarty (refererad i Gibbons 2013) menar inverkar positivt på andraspråkselevers 

språkutveckling. Studien visar även att när elever engageras i att lösa uppgifter i samspel med 

andra och med inverkan av läraren ökar deras talutrymme eftersom de då blir tvungna att 

förhandla med varandra och producera längre meningar, vilket Swain (refererad i Gibbons 

2013) anser bidrar till ökad språkinlärning.  

6.4 HÖGA LITTERACITETSKRAV ÖKAR BEHOVET AV KOMPENSATORISK 

UNDERVISNING 
De höga krav som ställs på litteracitet i dagens samhälle förutsätter läs- och skrivkunnighet 

(William 2013). Studien är samstämmig med forskningen om att genrepedagogiken, med sitt 

fokus på att synliggöra texters genrer för elever med hjälp av cirkelmodellen och funktionell 

grammatik, gynnar elevernas ord- och begreppsförståelse (Johansson & Sandell Ring 2012) 

samt ökar deras tillgång till texternas ämnesspecifika kunskapsinnehåll (Gibbons 2013). 

Utifrån detta anser jag att en implementering av genrepedagogiken i undervisningen skulle 

kunna utgöra en kompenserande faktor för att minska klyftorna mellan elever med olika 

bakgrund. Därmed skulle genrepedagogikens ambition om att möjliggöra för elever att få 

likvärdig tillgång till skolans resurser förverkligas (Rose refererad i Kuyumcu 2013). Dock 

tycker jag med tanke på Janks (refererad i Mörtsell 2015) kritik, angående risken att bekräfta 

en maktordning där man inte tillvaratar marginaliserade elevers textmönster, att det är viktigt 

att lyfta fram alla elevers språkliga genrer i undervisningen. Detta särskilt med tanke på att 

eleverna når bättre resultat om man ser deras tidigare kunskaper, kulturella identitet och 

sociokulturella erfarenheter som resurser eftersom de då får tillgång till undervisning i en 

sociokulturellt stödjande miljö (Axelsson 2013). 
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6.5 CIRKELMODELLEN - ETT STRATEGISKT VERKTYG OCH EN TIDSRAM FÖR 

INLÄRNING  
Studien visar att cirkelmodellens trygga och tydliga struktur inkluderar eleverna i 

undervisningen, gynnar deras språkliga framsteg och stöttar dem i produktionen av egna 

texter, något som styrks av Johansson & Sandell Ring (2010) som framhåller modellen som 

en bra bas för att tillägna sig språk- och ämneskunskaper på. När det gäller tidsramen för 

arbetet med cirkelmodellen visar studien att tiden avgör huruvida eleverna framgångsrikt 

lyckas tillgodogöra sig undervisningen och att genrepedagogiken inte skiljer sig från andra 

metoder om man skyndar sig genom processen. Detta anser jag är ytterst relevant att ha i 

åtanke som lärare eftersom man ansvarar för att eleverna ska nå utbildningsmålen (Skolverket 

2011a). Min erfarenhet är att många lärare upplever att tidsbrist gör det svårt att 

individanpassa undervisningen. En fördel som framkommer i studien är att genrepedagogiken 

som modell fungerar i stora klasser och att den tillgodoser alla elever. Genom att man arbetar 

tillsammans med eleverna i cirkelmodellens alla faser, bygger undervisningen på interaktion, 

stöttning och att det ska finnas en kunskapsklyfta mellan elever så att de kan stötta varandra 

(Gibbons 2013) tror jag att det kan bidra till att tiden fördelas på ett annat sätt än i traditionell 

undervisning. Att ”aktivera eleverna som läranderesurser för varandra” (William 2013:147) 

ökar dessutom elevernas motivation, sociala sammanhållning och kognitiva utveckling.  

6.6 LÄRARKVALITETEN AVGÖRANDE FÖR ELEVERNAS RESULTAT  
För att genrepedagogiken ska bli gynnsam för eleverna behöver läraren, enligt studien, kunna 

anpassa pedagogiken på ett effektivt sätt utifrån elever, styrdokument och yttre ramar. Studien 

visar även att lärare har olika kompetens och förmåga att tillägna sig kunskap och tillämpa 

den i olika situationer och sammanhang, något som är avgörande för att genrepedagogiken 

ska bli funktionell, effektiv och fylla sitt syfte. Faran när man följer en pedagogik, vilket min 

studie och tidigare forskning visar (Watkins refererad i Sellgren 2011; Freedman & Medway 

refererad i Sandell Ring 2008) gällande genrepedagogik, är att man följer den så slaviskt att 

den blir instrumentell. Som pedagog behöver man enligt studien förstå pedagogikens 

grundsyn så att den genomsyrar hela ens förhållningssätt för att man ska kunna undervisa 

utifrån den på ett produktivt sätt. Detta bekräftas av Sandell Ring (2015) som menar att det 

krävs en gedigen kompetens för att man ska förstå genrepedagogiken. Hon bekräftar även 

faran i att undervisa utifrån genrepedagogik om man inte har tillräcklig kompetens eftersom 

den då riskerar att formaliseras.  
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Min slutsats blir att huruvida genrepedagogikens verktyg blir effektiva i förhållande till 

andraspråkselever handlar om lärarens kompetens och förmåga att tillägna sig pedagogikens 

grundsyn och förhållningssätt i samband med implementeringen av genrepedagogiken 

praktiskt i klassrummet. Utan den mänskliga faktorn, en kompetent och lyhörd lärare som 

tillämpar de genrepedagogiska verktygen på ett ändamålsenligt sätt är inte genrepedagogiken 

mer framgångsrik än någon annan pedagogik. Oavsett hur bra och effektiva de enskilda 

verktygen än är var för sig eller tillsammans ligger trots allt resultatet i lärarens händer.  

6.7 FORTSATT FORSKNING UTIFRÅN OSÄKERHET KRING TILLÄMPNING AV 

GENREPEDAGOGIK 
Studien visar att ju mer utbildning och kompetens man har inom genrepedagogik desto 

tryggare och friare känner man sig i tillämpningen av pedagogiken, vilket stämmer överens 

med tidigare studier (Sandell Ring 2008; Kuyumcu 2011). Trots att det idag finns litteratur 

inom området, något som Sandell Ring (2008) efterfrågade, exempelvis Låt språket bära 

(Johansson & Sandell Ring 2012), som med konkreta exempel åskådliggör hur man arbetar 

med olika genrer utifrån cirkelmodellen och funktionell grammatik i förhållande till 

grundskolans läroplan, visar min studie på att lärare ändå känner osäkerhet om de arbetar på 

rätt sätt. Att det finns en fortsatt osäkerhet hos lärare som arbetar utifrån genrepedagogik 

bekräftas även av Sandell Ring (2015). Detta anser jag skulle vara av stort intresse att forska 

vidare kring eftersom jag funderar över i vilken utsträckning kombinationen av höga krav på 

kompetens, utbildning och handledning för att kunna tillämpa genrepedagogik i 

undervisningen inverkar på lärares osäkerhet och därmed bidrar till att så få skolor arbetar 

med utgångspunkt från genrepedagogik, trots visade goda resultat. 

7. SAMMANFATTNING OCH REKOMMENDATIONER 
Genrepedagogikens intention om att demokratiskt stötta elevers språkutveckling och ge alla 

en likvärdig tillgång till samhällets texter och sociala funktioner är ytterst aktuell i Sverige 

utifrån dagens flyktingtillströmning. Med tanke på de många nyanlända barn och ungdomar 

som ska beredas plats på skolan känns denna studie i högsta grad relevant då en 

implementering av genrepedagogiken i skolor skulle bidra till att andraspråkselever fick större 

chans till stöd i sin språk- och kunskapsutveckling. Studien visar att genrepedagogiken gynnar 

alla elever och är en tillgång i såväl stora klasser som i klasser där elever är i behov av särskilt 

stöd eftersom läraren så medvetet är aktiv och följer eleven genom hela lärprocessen. Genom 

att implementera genrepedagogiken i undervisningen kan skolan bli mer jämlik då 



27 
 

genrepedagogiken fungerar som en kompenserande faktor, minskar klyftorna mellan elever 

med olika bakgrund och ger alla elever likvärdiga möjligheter till skolframgång. 

Studien visar att framgången med genrepedagogiken handlar om dess bärande grund som 

genomsyras av en elevsyn som innebär att alla elever, med fokus på alla, ska ha chans att 

lyckas i skolan och att ingen ska lämnas utan stöttning till att ensam behöva tillägna sig 

kunskap. Utifrån det är det betydelsefullt att höja förväntningarna på eleverna så att de får 

arbeta i sin närmaste utvecklingszon samtidigt som man höjer stöttningen för att ge elever 

störst chans till utveckling. 

Oavsett vilken pedagogik som utgör stommen i en skola är undervisningen avhängig av 

lärarnas perspektiv på eleven. Eftersom studien visar att elevsynen i hög utsträckning inverkar 

på elevernas möjlighet att nå skolans kunskapsmål är det relevant att alla verksamma inom 

skolan arbetar på djupet med skolans värdegrundsfrågor genom att definiera och konkretisera 

de olika begrepp som utgör skolans värdegrund. Då studien även visar att genrepedagogiken 

har en stark förankring i skolans värdegrund om en likvärdig skola, som värnar om den 

enskilde individen och anpassar undervisningen så att den gynnar elevernas lärande och 

kunskapsutveckling med utgångspunkt i deras bakgrund, skulle en satsning på att 

implementera genrepedagogiken i hela skolans undervisning få den mest gynnsamma effekten 

på måluppfyllelsen.  

Vill man medvetet satsa på att införa genrepedagogik som stomme i undervisningen för att 

bidra till att öka andraspråkselevers chanser att nå skolans kunskapsmål är det viktigt att 

prioritera att utbilda och kompetensutveckla all personal inom området samt ge dem 

kontinuerlig handledning i deras arbete. En rekommendation är att alla som vill börja arbeta 

utifrån genrepedagogik besöker klassrum där man bedriver genrepedagogisk undervisning 

eftersom där så tydligt åskådliggörs förhållnings- och arbetssätt. Ett enhetligt arbetssätt där all 

personal arbetar efter samma koncept skapar trygghet och igenkänning hos eleverna, 

möjliggör att resultat blir mätbara samt säkerställer att alla elever får samma referensramar 

oavsett lärare.  

Med utgångspunkt från studien rekommenderas lärare inom skolan att fundera över i vilken 

utsträckning man möjliggör interaktion och samspel under lektionerna då interaktionen är 

navet i lärandeprocessen. Detta innebär att enskilt arbete och passivt tillägnande av kunskap i 

form av långa genomgångar bör reduceras kraftigt till förmån för väl förberedda par- och 

gruppövningar där elever och lärare samspelar. Ett dialogiskt och flerstämmigt klassrum 
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bidrar effektivt till att öka andraspråkselevers ord- och begreppsförråd samt deras 

ämnesspecifika språk så att de lättare tillägnar sig kunskap inom skolans olika ämnen. Detta i 

sin tur underlättar för dem att nå skolans kunskapsmål och att få en likvärdig tillgång till 

samhällets sociala verksamheter.  
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BILAGOR 

BILAGA 1 
Genrer i skolan (bearbetad utifrån Schleppegrell 2004, Axelsson m fl 2006, Gibbons 2006). 

 Personliga genrer  
Genre 
Exempel 

Återgivande 
En dag på min yrkespraktik 

Berättande/Narrativ 
Mötet (en novell) 

Syfte Att berätta vad som hänt Att underhålla, förmedla en 
känsla, kunskap 

Struktur • Orientering 
• En serie händelser 
• Personlig kommentar 

• Orientering 
• En serie händelser 
• Problem 
• Upplösning 

Sammanlänkande ord Tidsadverb 
först, sedan, därefter 

Kan vara tidsadverb 
senare, efter en tid, efteråt 

Andra språkliga drag Dåtid 
Beskrivande ord 

Kan vara dåtid 
Beskrivande 
Kan finnas dialog  

 Faktagenrer  
Genre 
Exempel 

Beskrivande 
Bakterier 

Instruerande 
Hur man lagar en måltid 

Syfte Att förmedla information Att förklara hur något görs 
Struktur • Klassifikation/allmänna 

upplysningar 
• Detalj 
• Detalj 

Målinriktad 
Stegvisa moment 

Sammanlänkande ord Förekommer vanligtvis inte Kan förekomma tidsadverb 
för det första, för det andra, till 
sist 

Andra språkliga drag Verb i presens  
har, är,  
Ämnesspecifikt ordförråd 

Verb i imperativ 
ta, häll 

 Analytiska genrer   
Genre 
Exempel 

Redogörande 
Från bondesamhälle 
till industrisamhälle 

Förklarande 
Klimat och väder 

Argumenterande/ 
Diskuterande 
Rättvisa betyg 

Syfte Att redogöra för 
varför ett skede 
inträffade 

Att förklara eller 
tolka ett fenomen 

Att övertyga andra, att 
välja sida, presentera 
argument 

Struktur Orsak - verkan Logisk uppbyggnad • Orientering 
• Argument 
• Eventuellt 

motargument 
• Slutsats 

Sammanlänkande ord Orsakssamband 
uttrycks ofta med 
verb 
Därför blev det svält 
blir: 
detta ledde till svält, 
detta gav upphov till 

Ofta implicita 
orsakssamband (få 
sammanlänkande 
ord) 
 

För det första, för det 
andra, dessutom, å 
andra sidan 
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svält 
 

Andra språkliga drag Handlingar uttrycks i 
hög grad i 
nominalfraser istället 
för verb 
Det regnar mycket 
blir: 
Den rikliga 
nederbörden 
 

Ofta stor variation 
och hög komplexitet 
i meningsbyggnaden 

Språk för att övertyga: 
det är uppenbarligen 
fel att, det är utan 
tvekan så att 

 

Hämtad ur Olofsson (2010:250-251). 
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BILAGA 2 
Intervjuguide 

• Kan du berätta lite kort om din bakgrund inom yrket?  

o Utbildning?  

o Hur länge du har jobbat? 

o Hur länge har du arbetat med genrepedagogik? 

• Berätta lite kort om skolan? 

o Vilken typ av skola?  

o Antal elever?  

o Är det många elever med invandrarbakgrund? 

• Berätta kort om eleverna du undervisar? 

o I vilken årskurs undervisar du? 

o I vilket ämne undervisar du? 

o Hur stor andel av eleverna är andraspråkselever? 

• Vad är det som har gjort att du har valt att undervisa med utgångpunkt från 

genrepedagogik? 

• Vad uppfattar du som det centrala inom genrepedagogiken? 

• Vilka behov ser du hos andraspråkselever för att de ska kunna utveckla språk samt 

kunskap inom olika ämnen?  

• Hur arbetar du konkret med utgångspunkt från genrepedagogiken för att stötta 

andraspråkselever så att de kan utveckla språk och kunskap inom ditt ämne? 

• Vilka utmaningar upplever du att andraspråkselever ställs inför i undervisningen för att 

kunna nå skolans kunskapsmål i olika skolämnen? 

• Hur arbetar du i praktiken med utgångspunkt från genrepedagogiken för att stötta 

andraspråkselever i mötet med dessa utmaningar så att de kan nå kunskapsmålen inom ditt 

ämne? 

• Vilka metoder inom genrepedagogiken upplever du ger en gynnsam effekt på elevernas 

möjligheter att bli delaktiga i undervisningen och få en likvärdig utbildning?   

• Vilka är fördelarna/vinsterna/framgångsfaktorerna med att arbeta utifrån genrepedagogik?  

• Ser du några nackdelar/hinder med att arbeta utifrån genrepedagogik? I så fall vilka? 

• Vad bör jag tänka på om jag ska börja arbeta utifrån genrepedagogik? Vad behöver jag 

veta/kunna? 

• Är det något du funderar över eller skulle vilja tillägga?  
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BILAGA 3 
Hej! 

Jag heter Maria och arbetar som lärare på SFI i Skellefteå 

samtidigt som jag ska håller på att skriva min examensuppsats. 

Som lärare i svenska för invandrare känner jag ett extra stort 

intresse för andraspråksinlärning och undervisningsmetoder som 

bidrar till att andraspråkselever får samma förutsättningar till en 

likvärdig undervisning där de utvecklas språk- och 

kunskapsmässigt på ett sätt som gör att de kan nå skolans 

kunskapsmål.   

Det övergripande syftet med examensarbetet är att bidra med 

kunskap om hur lärare implementerar genrepedagogiken praktiskt 

i sin undervisning av andraspråkselever. Genom examensarbetet 

vill jag få fördjupad kunskap om genrepedagogik och hur man arbetar konkret i 

undervisningen med utgångspunkt i genrepedagogiken för att stötta andraspråkselever så att 

de får förutsättningar att utvecklas språk- och kunskapsmässigt för att uppnå skolans 

kunskapskrav.  

För att samla in material till min uppsats tänker jag besöka ett antal skolor som arbetar med 

genrepedagogik, genomföra klassrumsobservationer och kvalitativa intervjuer (som jag spelar 

in för att lättare kunna analysera).  

Jag är tacksam för att jag får möjlighet att besöka er skola och träffa och intervjua dig. Har du 

några frågor kring min uppsats är det bara att du hör av dig. Jag vill även att du ska veta att du 

har rätt att avbryta intervjun och att jag inte kommer att namnge varken skolan eller dig i min 

uppsats.  

Även om jag har gjort en del intervjuer tidigare så har jag ingen erfarenhet av en kvalitativ 

intervju som den jag kommer att genomföra med dig så det känns både roligt och spännande.  

Jag tänker mig att utgå från frågorna nedan och sen får vi se hur samtalet utvecklas eftersom 

det känns viktigt att fånga upp det som du vill berätta och det som du tycker känns viktigt att 

förmedla utifrån att det är du som är ”expert” inom området.  
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Frågor: 

• Kan du berätta lite kort om din bakgrund inom yrket?  

o Utbildning?  

o Hur länge du har jobbat? 

o Hur länge har du arbetat med genrepedagogik? 

• Berätta lite kort om skolan? 

o Vilken typ av skola?  

o Antal elever?  

o Är det många elever med invandrarbakgrund? 

• Berätta kort om eleverna du undervisar? 

o I vilken årskurs undervisar du? 

o I vilket ämne undervisar du? 

o Hur stor andel av eleverna är andraspråkselever? 

• Vad är det som har gjort att du har valt att undervisa med utgångpunkt från 

genrepedagogik? 

• Vad uppfattar du som det centrala inom genrepedagogiken? 

• Vilka behov ser du hos andraspråkselever för att de ska kunna utveckla språk samt 

kunskap inom olika ämnen?  

• Hur arbetar du konkret med utgångspunkt från genrepedagogiken för att stötta 

andraspråkselever så att de kan utveckla språk och kunskap inom ditt ämne? 

• Vilka utmaningar upplever du att andraspråkselever ställs inför i undervisningen för att 

kunna nå skolans kunskapsmål i olika skolämnen? 

• Hur arbetar du i praktiken med utgångspunkt från genrepedagogiken för att stötta 

andraspråkselever i mötet med dessa utmaningar så att de kan nå kunskapsmålen inom ditt 

ämne? 

• Upplever du att genrepedagogiken som modell svarar upp mot andraspråkselevernas 

behov och de utmaningar de ställs inför? I så fall på vilket sätt? 

• Vilka metoder inom genrepedagogiken upplever du ger en gynnsam effekt på elevernas 

möjligheter att bli delaktiga i undervisningen och få en likvärdig utbildning?   

• Vilka är fördelarna/vinsterna/framgångsfaktorerna med att arbeta utifrån genrepedagogik?  

• Ser du några nackdelar/hinder med att arbeta utifrån genrepedagogik? I så fall vilka? 

• Vad bör jag tänka på om jag ska börja arbeta utifrån genrepedagogik? Vad behöver jag 

veta/kunna? 
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• Är det något du funderar över eller skulle vilja tillägga? 

 

Ser fram emot att få träffa dig! 

Mvh Maria Holmberg 
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BILAGA 4 
Fråga/Informant Informant 

1 
Informant 

2 
Informant 

 3 
Informant  

4 
Informant 

5 
Kan du berätta lite kort 
om din bakgrund inom 
yrket?  
Utbildning?  
Hur länge du har jobbat? 
Hur länge har du arbetat 
med genrepedagogik? 

     

Berätta lite kort om 
skolan? 
Vilken typ av skola?  
Antal elever?  
Är det många elever med 
invandrarbakgrund? 

     

Berätta kort om eleverna 
du undervisar? 
I vilken årskurs 
undervisar du? 
I vilket ämne undervisar 
du? 
Hur stor andel av 
eleverna är 
andraspråkselever? 

     

Vad är det som har gjort 
att du har valt att 
undervisa med 
utgångpunkt från 
genrepedagogik? 

     

Vad uppfattar du som det 
centrala inom 
genrepedagogiken? 

     

Vilka behov ser du hos 
andraspråkselever för att 
de ska kunna utveckla 
språk samt kunskap 
inom olika ämnen?  

     

Hur arbetar du konkret 
med utgångspunkt från 
genrepedagogiken för att 
stötta andraspråkselever 
så att de kan utveckla 
språk och kunskap inom 
ditt ämne? 

     

Vilka utmaningar 
upplever du att 
andraspråkselever ställs 
inför i undervisningen 
för att kunna nå skolans 
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kunskapsmål i olika 
skolämnen? 
Hur arbetar du i 
praktiken med 
utgångspunkt från 
genrepedagogiken för att 
stötta andraspråkselever i 
mötet med dessa 
utmaningar så att de kan 
nå kunskapsmålen inom 
ditt ämne? 

     

Upplever du att 
genrepedagogiken som 
modell svarar upp mot 
andraspråkselevernas 
behov och de utmaningar 
de ställs inför? I så fall 
på vilket sätt? 

     

Vilka metoder inom 
genrepedagogiken 
upplever du ger en 
gynnsam effekt på 
elevernas möjligheter att 
bli delaktiga i 
undervisningen och få en 
likvärdig utbildning?   
 

     

Vilka är 
fördelarna/vinsterna/fra
mgångsfaktorerna med 
att arbeta utifrån 
genrepedagogik?  

     

Ser du några 
nackdelar/hinder med att 
arbeta utifrån 
genrepedagogik? I så fall 
vilka? 

     

Vad bör jag tänka på om 
jag ska börja arbeta 
utifrån genrepedagogik? 
Vad behöver jag 
veta/kunna? 

     

Är det något du funderar 
över eller skulle vilja 
tillägga? 

     

 


