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Abstract 
 

The aim of the study is to investigate how genre pedagogy is construed, evaluated and trans-

lated into practice according to handbooks for teachers, as well as according to professional 

teachers and whether there is a coherence between the application and evaluation of both par-

ties. Genre pedagogy is a method that aims at developing students’ reading and writing skills 

and is therefore interesting when fresh surveys from e.g. PIRLS and PISA show that the read-

ing ability of Swedish middle school students is dropping. 

 

I have chosen to use two qualitative methods: interview and a literature study. I have inter-

viewed three teachers from schools in central Sweden. In the results section, I present my em-

pirical study into two main themes and associated thematic subheadings.  

 

The results suggest that what the literature presents is well in line with how the teachers apply 

genre pedagogy in practice. All teachers considered that it’s very important to support their 

students in the language and knowledge-based teaching. A negative aspect of the circle model 

is that the teaching can get tedious, especially for those students who find it easy to write. In 

sum, the results suggest that genre pedagogy is a flexible set of methods for meeting some of 

the challenges facing language teaching today, and one that teachers find easy to translate 

from theory to practice. 

 

 

Keywords: genre pedagogy, curriculum cycle, genre, 

scaffolding, explicit teaching. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



 

 

Sammanfattning 
 

Syftet med studien är att undersöka hur genrepedagogiken presenteras, värderas och omsätts i 

praktik enligt genrepedagogisk facklitteratur samt enligt yrkesaktiva lärare samt om det finns 

en samstämmighet mellan de båda parternas tillämpning och värdering.  Genrepedagogiken är 

en metod som bland annat syftar till att utveckla elevers läs- och skrivförmåga och är därför 

intressant när färska undersökningar från till exempel PIRLS och PISA visar att läsförmågan 

hos svenska mellanstadieelever sjunker.  

 

Metoden som ligger till grund för min studie är kvalitativa intervjuer och en litteraturstudie. 

Jag har intervjuat tre lärare från skolor i Mellansverige. I resultat- och analysdelen presenterar 

jag min empiri i två huvudteman med tillhörande tematiska underrubriker. 

 

I mitt resultat har jag fått fram att det facklitteraturen presenterar stämmer bra överens med 

hur lärarna tillämpar genrepedagogiken i praktiken. Något lärarna ansåg som extra viktigt var 

att undervisa explicit samt att stötta sina elever, göra dem trygga och motiverade i den språk- 

och kunskapsbaserade undervisningen. En negativ aspekt med cirkelmodellen är att undervis-

ningen kan bli tjatig och inrutad, speciellt för de elever som har lätt för att skriva. Lärarna an-

såg dock att de kunde göra modellen till sin egen och vara flexibla i sin undervisning. Sam-

manfattningsvis visar resultaten att lärarna tycker det är lätt att göra om teori till praktik och 

att genrepedagogiken är ett bra arbetssätt för att möta de utmaningar som finns inom dagens 

språkundervisning.  

 

 
 
 

Nyckelord: Genrepedagogik, cirkelmodellen, genre, stöttning, 
explicit undervisning.  
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1 Bakgrund  
 

Att kunna läsa och skriva är något som samhället ställer höga krav på idag, inom både 

skolväsendet, arbetslivet och på fritiden. Vi människor utsätts dagligen för en mängd 

information från olika medier som vi ska ta in och granska med kritiska ögon. Svenskämnet är 

ett av de ämnen i skolan som har störst fokus på läsandet och skrivandet, även om de båda 

även behövs i skolans alla ämnen.  

 

Jag har alltid haft en stor kärlek till svenskämnet och dess delar eftersom det har flutit på bra 

under min skolgång med både läsandet och skrivandet. När jag började på lärarutbildningen 

förändrades dock min syn på svenskämnet, eftersom jag då fick tänka till kring vad min roll 

som svensklärare har för påverkan på elevernas läs- och skrivutveckling och vilka metoder 

och modeller jag kan använda mig utav i min undervisning. 

 

Att svenskämnet innehåller många komplexa delar och processer är något som de försämrade 

resultaten från både PIRLS och PISA tyder på. Eftersom läsning och skrivning går hand i 

hand med varandra, så bör undersökningar gällande skrivande vara av lika stort intresse. I 

undersökningarna från PIRLS så ska fjärdeklassarna uppmärksamma och återge explicit 

information, dra slutsatser, tolka och integrera idéer och information, samt granska och 

värdera innehåll, språk och textelement, vilket är en bra motivering till varför läsande och 

skrivande går hand i hand (Skolverket, 2017). Språkets betydelse för ämneskunskaperna 

betonas i samtliga av Lgr11:s kursplaner och det kan exempelvis handla om att eleven ska 

kunna kommunicera, argumentera, resonera och samtidigt använda sig av väsentliga begrepp, 

olika uttrycksformer och vara bekant med hur språket används för olika syften, mottagare och 

sammanhang (Skolverket, 2011).  

 

Enligt Johansson & Sandell Ring (2015, s 14) så är det en stor utmaning för lärare att ge alla 

elever, med skilda bakgrunder, erfarenheter och behov tillgång till skolspråket, så de kan 

uppnå kursplanens mål och på sikt även skaffa sig förutsättningar för att bli aktiva 

medborgare i vårt demokratiska samhälle.  
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På grund av rådande förhållanden gällande elevers sjunkande resultat samt lärarnas uppdrag 

att främja elevernas utveckling och lärande, har genrepedagogiken utvecklats för att stödja 

eleverna i sitt skrivande, med utgångspunkt i texternas olika syften, språkliga drag och 

uppbyggnad. Första gången jag stötte på begreppet genrepedagogik var under 

lärarutbildningens svenskkurs, då jag bekantade mig med den centrala facklitteraturen inom 

området och sen dess har jag varit fast. Facklitteraturen, som kan ses som handböcker, väcker 

frågor om genrepedagogikens teoretiska och praktiska grunder och hur den kan värderas i 

förhållande till andra arbetssätt.  

 

Mot bakgrund av genrepedagogikens spridning i Sverige under de senaste åren är syftet i min 

uppsats att beskriva det genrepedagogiska arbetssättet närmare. Dessutom undersöker jag hur 

facklitteraturen presenterar arbetssättets grunder, hur lärare tillämpar genrepedagogiken samt 

hur de båda parterna värderar arbetssättet. 

  

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka hur genrepedagogiken presenteras, värderas och 

omsätts i praktik enligt genrepedagogisk facklitteratur samt enligt yrkesaktiva lärare. Vidare 

undersöks om det finns en samstämmighet kring hur lärarna respektive facklitteraturen 

presenterar, tillämpar och värderar det genrepedagogiska arbetssättet. 

 

Studien ställer följande frågeställningar: 

1. Hur beskriver lärare tillämpningen av genrepedagogiken med fokus på skriftspråklig 

utveckling? 

2. Hur värderar facklitteraturen och lärarna genrepedagogiken i förhållande till andra ar-

betssätt? 

3. Finns det en samstämmighet kring hur lärarna respektive facklitteraturen presenterar, 

tillämpar & värderar det genrepedagogiska arbetssättet? 
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2 Viktiga begrepp 
 

I det här kapitlet förklaras nyckelbegrepp, vilka behövs för att kunna förstå grunderna inom 

genrepedagogisk teori och praktik, som sedan ligger till grund för mina analyser. 

 

Genrepedagogik: Den genrepedagogiska modellen har sin utgångspunkt i ett språk- och kun-

skapsutvecklande arbetssätt som syftar till att utveckla elevers skolspråk och vardagsspråk, i 

skolans alla ämnen. Fokus ligger på att göra elever medvetna om olika texters syften, struk-

turer och språkliga drag. Den genrepedagogiska modellen vilar på tre ben: Vygotskys socio-

kulturella teori om lärande, Hallidays teori om språk och kontext samt Martin och Rotherys 

cykel för undervisning och lärande (Johansson & Sandell Ring 2010, ss .25–28).  

 

Genre: Definitionen av genre är bred, eftersom uttrycket omfattar vitt skilda företeelser som 

tv-nyheter, ett skämt, eller en instruktion (till exempel ett recept). Varje genre har sitt speci-

fika syfte, sin övergripande struktur och sina språkliga drag.  Genrer återspeglar kultur och det 

gäller därför att kunna knäcka den kulturella koden för att förstå och använda språket på rätt 

sätt i det specifika sammanhanget (Gibbons, 2013, ss. 94–95). Se avsnitt 3 för djupare förkla-

ring av begreppet, satt i olika perspektiv. 

 

Metaspråk: Genom att arbeta med genrebaserad skrivundervisning så utvecklas samtidigt ett 

metaspråk i klassrummet – ett språk för att tala om språk. Uttryck som sammanlänkade ord, 

tempus och struktur gör det lättare för eleverna att samtala om den aktuella genren. (Gibbons, 

2013, s 108). 

 

Explicit undervisning: Explicit undervisning innebär att språkinlärningen ses som en helhet, 

där eleverna ska kunna använda sina kunskaper i verkliga livet och i naturliga sammanhang 

(Gibbons, 2013, s 103). Lärarens roll i den explicita undervisningen är att på ett tydligt och 

uttryckligt sätt lyfta fram och visa på olika mönster i språket, som hjälper eleverna att läsa, 

skriva, förstå och samtala, vilket är centrala delar i skolarbetet (Johansson & Sandell Ring, 

2015, s. 272). 
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Scaffolding (härefter ’stöttning’): Scaffolding innebär att läraren förser eleven med stödjande 

strukturer som behövs för att utveckla nya begrepp och nya kompetenser. När eleven behärs-

kar dessa kan läraren ta bort de stödjande strukturerna på det aktuella området, men samtidigt 

förse eleven med en annan typ av stöttning och handledning, så han eller hon kommer vidare i 

sin språk- och kunskapsutveckling (Johansson & Sandell Ring, 2015, s 29). 

 

Facklitteratur: Denna del av litteraturen omfattar vetenskapliga, upplysande och resonerande 

texter (www.ne.se).  
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3 Teoretiska utgångspunkter  

 
I detta avsnitt kommer jag att presentera de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för 

genrepedagogiken. Till att börja med presenteras två perspektiv, vilka beskriver olika sätt att 

förstå genrebegreppet. Vidare presenteras Vygostkys teori om lärande, Hallidays funktionella 

grammatik samt Martin & Rotherys cirkelmodell.  

3.1 Genrebegreppet ur flera perspektiv 

Holmberg (2008, s 2) lyfter i sin artikel fram två teorier i lärares undervisning, med hjälp av 

två lärare som arbetar på gymnasiet. Lärarna arbetar genrepedagogiskt, men på två olika sätt, 

utefter nyretorisk forskning och Sydneyskolans genrepedagogik. I artikeln diskuterar 

Holmberg metodernas likheter och olikheter, vilka ligger till grund för dessa två sätt att se på 

och använda sig av genrepedagogik. I nyretoriken förstås begreppet genre som en social 

handling i återkommande situationer, där insändare, polisrapport och recept är exempel på 

genrer. Sydneyskolans genredefinition ringar istället in ett antal grundläggande 

framställningsformer, som till exempel beskrivning, instruktion och insändare. 

För att tydliggöra skillnaden mellan dessa två metoder så kallar han framställningsformerna i 

Sydneyskolan för textaktiviteter (TA) och inom den nyretoriska metoden använder han sig av 

begreppet genrer (Holmberg, 2008, s 3). På samma sida skriver Holmberg att det finns tre skäl 

att skilja Sydneyskolans genrebegrepp från det nyretoriska genrebegreppet: 

 

1) En TA återkommer i olika slags situationskontexter, medan en genre är mer bunden till en viss slags 

social situation. 2) TA realiseras typiskt i en textdel, medan genre betecknar hela texter. 3) TA har 

typiskt en mer fast makrostruktur, dvs. den är ”staged”, medan det är betydligt svårare att generalisera 

om strukturen för t.ex. insändare. 

 

Johansson & Sandell Ring (2015, s 22) poängterar hur viktigt det är att man som lärare har 

koll på skolans styrdokument, där ett av dem är läroplanen för grundskolan, förskoleklassen 

och fritidshemmet, från 2011. I Lgr 11 finns det en betydligt vidare definition av 

genrebegreppet, där man istället talar om olika typer av texter.  

 

I kursplanerna används i huvudsak uttrycket typer av texter i stället för begreppet ”genre”. Detta val är 

gjort för att begreppet genre kan tolkas på många olika sätt. Med uttrycket ”typer av texter” vill 

kursplanen omfatta allt det som olika definitioner av genre kan stå för (Skolverket 2017, s 19). 
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Sammanfattningsvis så finns det flera sätt att se på genrebegreppet. Nyretorikens och 

Sydneyskolans förståelse av begreppet, där sociala handlingar respektive grundläggande 

framställningsformer står i fokus, kontra det vida textbegreppet i Lgr 11. Att dessa begrepp 

skiljer sig åt skapar dock ingen konflikt, eftersom läroplanens öppna textbegrepp lätt går att 

konkretisera, definiera och tolka på många olika sätt.  

  

3.2 De tre benen 

Enligt Johansson & Sandell Ring (2015, s 28) kan man säga att genrepedagogiken vilar på tre 

ben. Det första benet är Vygotskys sociokulturella perspektiv, som är en teori om lärande. Det 

andra benet är Hallidays funktionella grammatik, som är en teori om språk. Det tredje benet 

Martin & Rotherys (1986) cykeln för undervisning och lärande, vilken kommit att kallas 

”cirkelmodellen”.  Vygotskys sociokulturella perspektiv, som är det första i ordningen, lägger 

en bra grund för förståelsen av genrepedagogiken, som präglas av samspel, stöttning och 

utveckling.  

 

3.2.1 Vygotsky & det sociokulturella perspektivet  

Att utgå från Vygotsky sociokulturella perspektiv i min studie ett medvetet val, eftersom det 

har en stor relevans för genrepedagogikens teoretiska och praktiska grunder. Scaffolding 

(Stöttning) och ZPD (den närmaste utvecklingszonen) är två begrepp som är centrala i det 

sociokulturella perspektivet, eftersom de står i nära relation till varandra och är högst 

relevanta när vi människor ska lära oss något nytt, som till exempel ta sig an en ny genre. 

Forskning inom området utgår därför ofta från det sociokulturella perspektivet kommer jag att 

utgå från det sociokulturella perspektivet i mina analyser. 

Det sociokulturella perspektivet har sitt ursprung i utvecklingspsykologen Lev Vygostkys 

intresse för tänkandets och språkets utveckling. Perspektivet kännetecknas av individens 

utveckling, lärande och samspelet med andra. Detta kallas att människan approprierar, tar till 

sig och utvecklar förmågor som att läsa, skriva, räkna och resonera i ett socialt sammanhang. 

Enligt Vygotsky så är det genom kommunikation med andra människor som vi kan uttrycka 

oss och organisera vår omvärld, eftersom språket alltid är med oss, vad vi än gör. Vygotsky 

såg språk och tänkande som nära besläktade, men dock inte identiska. Det viktiga var att 
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balansen mellan de två företeelserna var god, eftersom det är genom kommunikation med 

andra som vi formas som tänkande varelser (Säljö, 2014, ss 298–302). 

När det kommer till lärande så betonar Vygotsky hur människan ständigt är under utveckling, 

oavsett ålder, vilket i sin tur kan förstås som att lärande och utveckling på sätt och vis är 

människans naturliga tillstånd (Säljö, 2014, s 305). I den närmaste utvecklingszonen sätts 

människans nuvarande och blivande färdigheter i relation till varandra. Vygotsky menar att 

när människan väl har behärskat ett begrepp eller en färdighet, så är den mycket nära att också 

behärska något nytt, eftersom den då kan använda sig av baskunskaperna för att ta steget 

vidare i kunskapsutvecklingen (Säljö, 2014, s 305).  

 

Inledningsvis så är den lärande i behov av stöd från den som är mer kunnig inom området, 

vilket i litteraturen skildras som att den som är kunnig bygger en ställning där den lärande kan 

ta sig vidare i sin utveckling. När den kunnige märker att den lärande behärskar färdigheten i 

fråga, så kan stödet avta för att sedan upphöra. Byggnadsställningen plockas bort, bit efter bit 

(Säljö, 2014, s 306). Det sociokulturella perspektivet är inte förenat med varken en speciell 

pedagogik eller skola, utan är istället avsett att kunna realiseras inom ramarna för den vanliga 

skolan och dess normala förutsättningar. Fokus ska istället ligga på att utgå från perspektivet i 

fråga för att sedan organisera samspelet mellan lärare och elever på ett sådant sätt att eleverna 

utvecklas i samspelet med andra människor (Säljö, 2014, s 307). 

Även Vygotsky (1999, s 278) menar att barnets möjligheter till utveckling skall ligga till 

grund för hur undervisningen skall bedrivas. Det som kännetecknar en god undervisning är att 

den ger förutsättningar för förändring, föregriper utvecklingen och skapar den närmaste 

utvecklingszonen. Allt detta kan ske med hjälp av en mer erfaren och kunnig person, som bit 

efter bit plockar ned byggnadsställningen och kan därmed glädjas av barnets utveckling. 

 

3.2.2 Hallidays funktionella grammatik 

Skolan är ett av dem områden där de funktionella modellerna och perspektiven fått stort 

genomslag. Den funktionella grammatiken (SFG) har sitt ursprung i den systemisk 

funktionella lingvistiken (SFL). Halliday (1978) utvecklade denna språkmodell, som 

överensstämmer med Vygostkys sociokulturella teori, där skriftspråksutveckling sker i ett 

kulturellt sammanhang. Genrepedagogiken har utvecklats ur den systemisk-funktionella 

lingvistiken, där man kopplar samman språk- och kunskapsutveckling (Holmberg, Karlsson & 
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Nord, 2011, s 7–8). Författarna Holmberg och Karlsson (2006) har skrivit en introduktion till 

SFG, vilken är den första i sitt slag, utifrån Hallidays konstruktivistiska modell (se Halliday & 

Matthiessen, 2004). Den modell boken presenterar innefattar i stort sett alla delar av språket, 

vilket innebär att fokus inte hamnar på form som en särskild del. Författarna menar att vi 

måste kunna blicka framåt, eftersom det inte handlar om att gå tillbaka till den traditionella 

grammatikundervisningen utan koppling till ämne och innehåll. 

Den systemisk-funktionella grammatiken beskrivs enligt Holmberg & Karlsson (2006, s 9) 

som en betydelsefokuserad, textnära och social teori. Grammatiken kan sammanfattas i tre 

punkter (Holmberg & Karlsson, 2006, s 10).  

Den funktionella grammatiken är en språkmodell där: 

1. Utgångspunkten är betydelse och funktion – inte form 

2. Kontext och språkbruk ses som grunden för hela grammatiken 

3. Grammatiken inte bara ger uttryck för, utan också skapar betydelse. 

Den funktionella grammatiken har alltså sin utgångspunkt i språkets förmåga att skapa 

betydelse i kommunikation mellan människor.  Frågor som: vad gör vi med språket? Vad vill 

vi ha sagt? är grundläggande inom området (Holmberg & Karlsson, 2006, s 18). Författarna 

skriver också att den funktionella grammatiken utgår från tre av språkets 

användningsområden. För det första söker vi kontakt med andra och förhåller oss till dem. För 

det andra beskriver vi våra erfarenheter av världen runt omkring oss. Slutligen ordnar vi den 

information vi förmedlar så att språket kan hjälpa oss att skapa samban mellan olika bitar av 

information. Detta kallas för metafunktioner, eftersom de är övergripande funktioner som 

språket fyller, samt utgör ramarna för andra, konkreta funktioner. De två första funktionerna 

är de mest grundläggande och kallas för ideationella och interpersonella. Den tredje kan ses 

som en hjälpfunktion till de tidigare nämnda och kallas för den textuella funktionen 

(Holmberg & Karlsson, 2006, s 18). Holmberg (2010, s 20) liknar metafunktionerna med en 

uppsättning glasögon, och menar att det gör det lättare att förstå eftersom varje par är unikt, 

vilket gör det tydligare att se hur språket är en tillgång för att skapa samband mellan 

information. Med glasögonen för ideationell betydelse ser man hur språket i en text bygger 

upp olika bilder av vår värld. Med glasögonen för interpersonell betydelse får man syn på hur 

språket kan skapa relationer mellan talare, samt skribenter och läsare. Med det tredje och sista 
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paret får man syn på hur språket är en tillgång för att skapa samband mellan information, detta 

kallas för textuell betydelse. 

 

Michael Halliday och andra lingvister hävdar att språk finns med i nästan allt vi gör och att vi 

alltid använder det i ett sammanhang, som kan sammanfattas som en social kontext. Inom den 

sociala kontexten finns det två delar, den kulturella kontexten och den situationsbundna 

kontexten. Kulturkontexten innebär att medlemmarna i samma kultur delar åsikter och 

förväntningar, vilket gör att mycket ofta tas för givet, till exempel hur man beställer på 

restaurang, deltar i skolarbetet eller hur man skriver en debattartikel. I vissa kulturella 

kontexter är några av oss experter, andra noviser. Med det menas att även om vi är proffs på 

att skriva en debattartikel, är vi kanske mindre sära på hur vi ska agera under ett 

restaurangbesök, där kulturen är en annan (Gibbons, 2012, s 28). Till skillnad från 

kulturkontexten innehåller situationskontexten tre faktorer, som tillsammans bestämmer hur 

språket kommer att utformas (Johansson & Sandell Ring, 2015, s 228). De tre faktorerna 

benämns och karakteriseras nedan: 

 

• Fältet beskriver ämnet, vad texten handlar om.  

• Relationen syftar på den relation som uppstår mellan deltagare i texten, som till 

exempel talare/lyssnare, läsare/skribent. Sättet vi kommunicerar människor 

emellan visar vilka roller vi har och hur relationen är mellan olika deltagare.  

• Kommunikationssättet, som är den tredje faktorn, handlar om vilken roll språket 

spelar i kommunikationen. Är det skriftspråket som bär fram innehållet eller är 

det att genom att vi höjer rösten som kommunikationen når fram?  

Tillsammans utgör de tre faktorerna det som benämns som en texts register (Gibbons, 

2012, s 29). 

 

3.2.3 Martin & Rotherys cirkelmodell 

I slutet av 1900-talet skedde stora förändringar i Australien och det innebar bland annat att det 

kom människor från hela Europa och mellanöstern för att arbeta. Den snabba befolkningsök-

ningen krävde fler skolor och lärare som kunde utbilda barnen utifrån progressivismens teo-

rier (numera känt som konstruktivism) som förespråkade individuell kreativitet. 
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Konstruktivismen hade dock formats utifrån medelklassen, som var välutbildad, vilket inne-

bar att arbetarbarnen inte hängde med i undervisningen, som innehöll kreativ stavning och 

processkrivning. Eleverna behövde en helt annan typ av stöttning, vilket är grunden till att 

forskarna Jim Martin och Joan Rothery utformade den genrepedagogiska modellen för att ut-

veckla elevernas språkliga förmågor. Rotherys första genremodell för skrivundervisning var 

en lista med sju steg, som innehöll allt från modellering, språkliga drag samt gemensam och 

självständig konstruktion av genren. Listan omarbetades sedan till en cykel för undervisning 

och lärande, som redan då hade olika ingångar och möjligheter att upprepa olika steg i skriv-

processen, beroende på elevernas behov. Med tiden förändrades cykeln för undervisning och 

lärande till flera varianter, vilka fokuserade på olika aspekter av pedagogiken (Rose & Martin, 

2013, ss. 78–79). Modellen som visade sig ge positiva effekter, både på lärarnas undervisning 

och elevernas språkliga utveckling började få fäste och spred sig snabbt inom skolvärlden för 

att till slut bli en del av Australiens statliga läroplan (Rose & Martin, 2013, ss. 14–16).   

 

Cykeln för undervisning och lärande har fyra faser, där man tydligt kan se en progression 

mellan den första och sista fasen (Rose & Martin, 2013, s 81). Att använda sig av ett 

metaspråk i klassrummet är något som går hand i hand med cirkelmodellens fyra faser. Ett 

metaspråk är ett språk för att tala om språk, vilket innebär att eleverna ska bli bekanta med 

uttryck som till exempel struktur, tempus och texttyp, vilka behövs för att kunna samtala om 

och lära sig den aktuella genren.  

 

Nedan presenteras samtliga av de fyra faserna och dess innebörd. 

 

Den första fasen handlar om att förhandla om fältet. Det innebär att läraren tar vara på 

elevernas tidigare kunskaper och erfarenheter. Förhandling om fältet kan utgå från ett antal 

forskningsaktiviteter, som att till exempel göra studiebesök eller titta på film. Den inhämtade 

informationen kan sedan organiseras av lärare och elever, för att användas som en resurs 

under skrivprocessen.  

 

Under fas 2 så är det dekonstruktion inom genren som står i fokus. Eleverna får lära sig 

genrens syfte, struktur och språkliga drag och vilken relation skribenten och läsaren har. Här 

läggs alltså fokus på form och funktion.   
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I den tredje fasen arbetar man med gemensam konstruktion. Här ska genrens uppbyggnad 

tydliggöras för eleverna med fokus på både form och innehåll. Läraren vägleder eleverna att 

gemensamt konstruera en ny text inom samma genre. Arbetet från tidigare faser ger eleverna 

stöd och tilltro i sin förmåga att utvecklas i skrivprocessen.  

 

Den sista och fjärde fasen landar i självständig konstruktion. Eleverna ska nu konstruera ett 

utkast med hjälp av stödet de fått i de tidigare faserna. Eleverna får här återkoppling 

tillsammans med läraren och i par som skrivandet, som de sedan kan bearbeta till en färdig 

och korrekt text. 

 

De fyra faserna har varsitt bestämt undervisningssyfte, samt visar en tydlig progression längs 

vägen. Det är dock viktigt att komma ihåg att läraren styr undervisningen och därmed 

anpassar cirkelmodellen och dess fyra faser till just sin elevgrupp (Johansson & Sandell Ring, 

2015, s 31). 
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4 Tidigare forskning 
  

I detta avsnitt kommer jag att presentera tidigare forskning som gjorts på området. 

Avsnittet är uppdelat i två delar: Implementering av genrepedagogik och genrepedagogisk 

undervisning. 

4.1 Implementering av genrepedagogik  

Kuyumcu (2011) rapporterar från ett projekt där genrepedagogik implementerats i en mång-

kulturell F–6-skola, och drar slutsatser om vad den genrebaserade undervisningen haft för på-

verkar på både elever och lärare. 

Utifrån klassrumsobservationer, enkäter, analys av elevtexter och djupintervjuer med pedago-

ger, elevutvärderingar samt jämförelser av provresultat över tid har utvärderingen visat en po-

sitiv utveckling av elevernas resultat och en högre kvalitet på deras texter, vilket i sin tur bety-

der att eleverna blivit mer medvetna om sitt språkbruk. Pedagogerna fick även ett ökat in-

tresse för genrepedagogik och upplevde att de utvecklades i sin lärarroll. Även fast implemen-

teringen av den genrebaserade undervisningen mestadels varit positiv, så har lärarna olika 

upplevelser och tankar om arbetssättet. De upplevde bland annat stress och tidsbrist, eftersom 

det tar ett tag att fördjupa sig i genre samt ta sig igenom de olika faserna i cirkelmodellen. Lä-

rarna upplevde också en bristande anknytning till kursplanerna, trots att de själva fick välja 

temat för skrivundervisningen. Även fast pedagogerna har delade meningar om implemente-

ringen så drar forskaren slutsatser att genrebaserad skrivundervisning ger eleverna bättre för-

utsättningar att hänga med i undervisningen (Kuyumcu, 2011, ss. 162–164). 

 

Humphrey & Macnaught (2011, s 16) har liksom Kuyumcu också kritiserat tidsaspekten med 

cirkelmodellen, vilket i det här fallet innebar att lärarna upplevde det belastande och svårt att 

hinna med. För att eleverna ska få det stöd som krävs för att ta sig an skrivandet, skulle lära-

ren behöva gå igenom samma genre vid flera tillfällen och skriva gemensamma texter flera 

gånger.  Humphrey & Macnaught (2011) drar slutsatsen att om tiden inte finns så kan det leda 

till att eleverna inte får med sig den kunskap om genren, vilket i sin tur kan leda till dåligt 

självförtroende hos eleven i den individuella skrivprocessen.  

 

Med utgångspunkt i Englands nya läroplan togs i kraft i början av 2000-talet, så har Koh 

(2002) studerat effekten av explicit undervisning utifrån den argumenterande genren. Studien 
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genomfördes i Singapore, med elever i årskurs 5 som aldrig hade träffat på den 

argumenterande genren tidigare. Eleverna undervisades under sju lektionspass, utifrån 

genrepedagogikens cirkelmodell. Resultatet visar att det finns stora vinster med arbetssättet. 

Förutom att man kunde se stor skillnad på elevernas argumenterande texter, såg man även att 

eleverna uppskattade arbetssättet, vilket präglades av att skriva meningsfulla och utmanande 

texter under flera lektioner av ett sammanhängande moment (Koh, 2002, s 67). 

 

4.2 Genrepedagogisk undervisning  

Holmberg (2008) har i en studie observerat hur två lärare i respektive gymnasieklass använt 

textsamtal som stöd i lärandet. Den ena läraren undervisade enligt nyretorikens arbetssätt, där 

begreppet genre förstås som en social handling i återkommande situationer och kan benämnas 

med till exempel recept, polisrapport och insändare. Den andra läraren undervisade enligt 

Sydneyskolans arbetssätt, där man istället fokuserar på de olika framställningsformer som 

finns, som till exempel beskrivning och berättelse, vilka har en fast makrostruktur. Holmberg 

väljer att benämna Sydneyskolans framställningsformer för textaktiviteter, förkortat TA.  

Resultatet visar att det har blivit tydligare vad respektive begrepp har för potential, samt för- 

och nackdelar. Holmberg poängterar dock hur viktigt det är att se genre och TA som två 

komplementära begrepp, som inte kan klara sig utan varandra. Nyretorikens genrebegrepp ses 

som mer dynamiskt och situationsspecifikt, med fokus på textens funktion. TA är ett mer 

stabilt begrepp, fokus på struktur och grundläggande färdigheter. Det är viktigt att ta med 

båda begreppen i undervisningen, för att behålla balansen mellan genre och TA, vilket även 

kan beskrivas som balansen mellan struktur (TA) och funktion (genre) (Holmberg, 2008, s 9). 

 

Kaya (2014) har i sin kvalitativa studie undersökt vilka teorier som ligger till grund för den 

genrepedagogiska undervisningen i en förberedelseklass i årskurs 4–6 och hur undervisningen 

tillämpas praktiskt. Genom intervjuer och observationer visar resultatet att de teoretiska 

modellerna som lärarna i intervjuerna anser viktiga även förekommer och åskådliggörs i 

undervisningen. Både cirkelmodellen och den funktionella grammatiken är centrala i lärarnas 

undervisning, eftersom de kompletterar varandra med sitt sätt att se skrivprocessen som en 

helhet, samtidigt som man bryter ner den till delar, där läraren finns med och stöttar längs 

vägen. Kayas undersökning bekräftar den forskning som tidigare gjorts inom området. 

Studien visar att den genrepedagogiska undervisningen utgår ifrån elevernas tidigare 



 

14 

 

erfarenheter, samt kännetecknas av höga förväntningar och ett tillåtande klimat. Elevernas 

modersmål används i lärandet, vilket bara är en fördel eftersom det blir en resurs i 

undervisningen, då eleverna har många möjligheter till interaktion.  

 

Till skillnad från Kaya (2014) så har Sellgren (2011) undersökt sin egen genrebaserade 

undervisning med andraspråkselever i årskurs 6. Studien sätter både elevernas muntliga 

interaktion och skrivande i fokus, då eleverna arbetar med genren förklarande text, inom 

geografiundervisningen. En central fråga i studien är vilka språkliga resurser eleverna 

använder sig av för att interagera i smågrupper, för att utvecklas både i tal och skrift. 

Resultatet visar att eleverna använder sig av ett mer vardagligt och konkret språkligt register 

under interaktivt smågruppsarbete, medan de i den skriftliga texten använder sig att ett 

utvecklat och abstrakt skolspråk (Sellgren, 2011, s 85). Vidare visar Sellgrens studie vikten av 

lärarens undervisning för genre- och begreppsförståelsen, eftersom man under arbetet med 

cirkelmodellens faser arbetar med att ”packa upp” begreppen, så att deltagare och processer 

synliggörs på ett tydligt sätt, vilket innebär att eleverna får kunskaper om genren i sig, men 

även om ämnesinnehållet (Sellgren, 2011, s 85). I Sellgrens studie ligger alltså fokus på den 

dubbla uppgiften, d.v.s. hur eleverna både lär sig den förklarande genren samt tar sig an 

ämnesinnehållet. 
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5 Metod 

 

I det här avsnittet presenterar och motiverar jag mitt val av metod. Jag beskriver även det 

urval och det material jag använt mig av, samt hur studien genomfördes. Vidare diskuteras 

aspekter som validitet, reliabilitet och generaliserbarhet och avslutningsvis de 

forskningsetiska principer som jag som forskare bör ta hänsyn till. I de metodologiska val jag 

gjort för denna studie har jag framförallt avsett att utgå från forskningsfrågorna (jfr. Dimenäs 

et al., 2007, s. 50).  

 
5.1 Metodologisk ansats 
 

Jag har valt att använda mig av två kvalitativa metoder, i form av litteraturstudie och intervju. 

Användningen av kvalitativa metoder innebär att det finns en närhet till forskningsobjektet, 

samt mellan forskare och undersökningsenhet. Denna metod passar bra då jag som forskare 

vill ta reda på vilka uppfattningar och erfarenheter ett forskningsobjekt har runt ett fenomen. 

(Holme & Solvang, 1997, s 92). Jag har valt att dela in mitt resultat i två huvudteman: 

Genrepedagogik i praktiken och Värdering av arbetssättet. Dessa huvudteman har jag sedan 

delat in i tematiska underrubriker: Cirkelmodellen, funktionell grammatik & stöttning 

(Genrepedagogik i praktiken) samt Positiva aspekter, negativa aspekter och en komplett & 

inkluderande språkmodell (Värdering av arbetssättet).  

 

5.1.1 Intervju 

I en kvalitativ intervju är både intervjuare och intervjuperson delaktiga i samtalen och meto-

den har alltid en låg grad av standardisering, vilket innebär att frågorna som intervjuaren stäl-

ler ger utrymme för intervjupersonen att svara med egna ord samt att frågorna kan komma i 

den ordning som passar den intervjuade bäst (Patel & Davidson, 2003, s 78). Det finns bland 

annat två typer av intervjuer, respondentintervju och informantintervju. Respondentintervju 

innebär att intervjuer genomförs med personer som själva är delaktiga i den företeelse som 

studeras och vid en informantintervju intervjuas en person som har mycket att säga om den 

företeelse som studeras, men som själv står utanför och inte är delaktig i den (Holme & Sol-

vang, 1997, s 104). Jag kommer att använda mig av en respondentintervju, i syfte att få per-

spektiv på genrepedagogik från lärare som har yrkeserfarenhet av att omsätta denna praktik. 
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Det viktiga för mig som forskare att ha i åtanke är vilka som jag vill ska ingå i min undersök-

ningsgrupp. Jag har därför valt ut personer som har kunskap, lärdom och erfarenhet av det 

ämne som intervjun ska behandla, vilket i sin tur handlar om vilka forskningsfrågor man har 

formulerat, utifrån sitt syfte (Dimenäs et al, 2007, ss 49). Något som jag som forskare bör ha 

med mig är att kännedom om personerna sedan innan spelar stor roll för intervjuns utgång, då 

jag sedan innan tror sig veta vad respondenten har för tankar och erfarenheter om det ämne 

som intervjun kretsar kring. Om jag som intervjuare ändå väljer att intervjua en känd respon-

dent så är det viktigt att jag försöker bortse från min förförståelse och mina förutfattade me-

ningar (Dimenäs et al, 2007, s 50). 

 

5.1.2 Litteraturstudie 

Den andra metoden som kommer användas är litteraturstudie. Patel & Davidson (2003, s 63) 

skriver att metoden litteraturstudie ingår i begreppet dokumentinsamling, som är en teknik för 

att samla information. Att analysera dokument kan användas för att besvara frågeställningar 

om faktiska förhållanden och skeenden. Valet av dokument bör göras så jag som forskare får 

en så fullständig bild som möjligt, vilket innebär att det jag ska undersöka belyses ur fler än 

en synvinkel. Genom att använda mig av litteraturstudie hoppas jag få svar på hur facklittera-

turen presenterar och värderar genrepedagogikens grunder (Patel & Davidson, 2003, s 64). 

Genom användningen av två metoder som kompletterar varandra erhålls ett bredare material-

underlag eftersom jag då kan jämföra och kontrastera förhållandet mellan teori och praktik. 

 

5.2 Intervjuundersökning 

I det här kapitlet redogör jag för hur jag gick tillväga i de intervjuundersökningar som 

genomfördes. 

 

5.2.1 Urval & material 

För att få tag på intervjuobjekt mailade jag till flera lärare, vilka använder sig av 

genrepedagogik i sin undervisning. (missivbrevet kan ses i bilaga 1). Jag försökte rikta in mig 

på lärare som arbetade i mellanstadiet, d.v.s. i årskurs 4–6. Antal potentiella deltagare var elva 

stycken, dock är antalet intervjuade deltagare tre stycken, vilket resulterar i ett stort bortfall. 
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Lärare 1: har arbetat som lärare i elva år och har sedan starten arbetat med genrepedagogik, på 

ett mer eller mindre medvetet sätt.  Lärare i svenska som andraspråk för nyanlända elever i åk 

4–6.  

Lärare 2: har arbetat som lärare i 22 år och med genrepedagogik i ca tre år. Arbetar i åk 3–6. 

Lärare 3: har arbetat som lärare i 39 år och med genrepedagogik i sju år. Även förstelärare i 

ämnet svenska. Arbetar i åk 6. 

De intervjuade lärarna är väl bekanta med de böcker som används i min litteraturstudie: Låt 

språket bära och Stärk språket, stärk lärandet. 

Intervjuerna ägde rum på F-6 skolor runt om i Mellansverige.  

 
5.2.2 Genomförande 

Intervjuerna genomfördes på lärarnas arbetsplats i ett ostört rum, så fokus kunde ligga på 

samtalet (intervjuguiden kan ses i bilaga 2). Vid varje intervju spelade jag in samtalen på 

datorn, för att säkerställa att samtalet skulle gå att lyssna på efteråt. Inspelning av intervjuer 

gör det möjligt för mig som forskare att transkribera det insamlade materialet (Dimenäs et al, 

2007, s 232). Den avsedda tiden för intervjuerna var 30–60 min. I tabellen nedan presenteras 

den exakta tiden för genomförandet. 

 

Respondent            Tid för genomförande 

 

5.3 Litteraturstudie 
I detta avsnitt redogör jag för urval och material samt hur jag gick tillväga under 

genomförandet av litteraturstudien. 

 

5.3.1 Urval & material 

Litteraturstudien fokuserar på hur den genrepedagogiska facklitteraturen, d.v.s. hur de 

handböcker som finns för lärare, presenterar och värderar arbetssättet. 

Den facklitteratur som undersöks är Låt språket bära – genrepedagogik i praktiken och Stärk 

språket, stärk lärandet. Anledningen till att jag valt just dessa två böcker är att jag väl bekant 

Lärare 1 30 min 

Lärare 2 36 min 

Lärare 3 33 min 
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med innehållet sedan tidigare samt att de kompletterar varandra med sitt varierande innehåll 

och fokus. Dessa två böcker är även inflytelserika bland lärare, vilket gör studien ännu mer 

intressant, då jag ska undersöka om det finns en samstämmighet kring hur lärarna respektive 

facklitteraturen presenterar, tillämpar och värderar det genrepedagogiska arbetssättet. 

 

Låt språket bära (Johansson & Sandell Ring, 2015) är en svenskproducerad bok som 

presenterar de teorier som ligger bakom genrepedagogiken samt ger praktiska tips i hur man 

kan använda sig av cirkelmodellen och den funktionella grammatiken inom de olika genrerna. 

 

Stärk språket, stärk lärandet (Gibbons, 2013) har sitt ursprung i Australien med originaltiteln 

Scaffolding language, Scaffolding Learning. Boken har så långt som möjligt anpassats till 

svenska förhållanden och därmed även till läroplanen från 2011. I denna bok läggs istället 

större fokus på begreppet språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, vilket är stort och 

omfattande inom genrepedagogiken. Boken ger även praktiska undervisningstips inom både 

tal, skrift, läsning och interaktion, samt betonar hur viktigt det är med ett öppet 

förhållningssätt till pedagogiken, eleverna och undervisningen. 

 
 

5.3.2 Genomförande 

Först lästes de utvalda handböckerna utan fokus på insamling. Detta för att jag skulle få 

inblick i materialets uppbyggnad innan materialinsamlingen.  

 

 

5.3.3 Databearbetning, analysmetod & diskussion 
Efter varje intervju transkriberade jag hela samtalen. Intervjuutdragen i uppsatsen är 

anpassade till skriftspråket för att öka läsbarheten. Jag har valt att dela in mitt resultat i två 

huvudteman, som gavs utifrån intervjufrågorna: Genrepedagogik i praktiken och Värdering av 

arbetssättet. Dessa huvudteman har jag sedan delat in i tematiska underrubriker: 

Cirkelmodellen, funktionell grammatik & stöttning (Genrepedagogik i praktiken) samt 

Positiva aspekter, negativa aspekter och en komplett & inkluderande språkmodell (Värdering 

av arbetssättet). 
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I resultatanalysen presenteras mina resultat med exempel från både intervjuade lärare och 

genrepedagogisk facklitteratur, för att få till en jämförande och problematiserande analys.  

 

 
5.4 Reflektion över metodval  
I forskning bör man alltid sträva efter en hög validitet och reliabilitet, vilka är två begrepp 

som står i nära relation till varandra. Med validitet menas att jag som forskare undersöker det 

jag avser att undersöka. Reliabilitet handlar istället om tillförlitligheten i de resultat jag får 

fram (Patel & Davidson, 2003, ss. 98–99).  

Jag valde att använda mig av flera datainsamlingsmetoder, så kallad triangulering, eftersom 

jag ville få en så fyllig bild som möjligt. Metoderna i denna studie är intervju och 

litteraturgranskning, vilket innebär att resultatet kan variera och därmed jämföras och berika 

studien (Patel & Davidson, 2003, s 105).  

För att stärka reliabiliteten spelade jag in intervjun på dator, mobiltelefon etc. Anledningen till 

det är att det gör det lättare för mig när transkriberingsprocessen skall inledas, eftersom jag 

slipper vara tveksam över slarviga antecknar jag fört under intervjutillfället (Dimenäs et al, 

2007, s 232). Patel & Davidson (2003, ss. 104–105) skriver att jag som forskare bör ha 

transkriptionsprocessens kritiska moment i åtanke. Transkriptionsprocessen påverkar 

analysunderlaget, eftersom talspråk och skriftspråk inte är samma sak. Det som försvinner vid 

transkription av text är till exempel gester, betoningar, mimik och kroppsspråk. Validiteten 

stärks om jag som forskare är medveten om detta i min reflektion över hur det kan påverka 

analysen. 

Inom kvalitativa studier anses kommunicerbarheten vara ett mått på validiteten (även kallat 

kommunikativ validitet) vilket innebär att den eller de personer som läser rapporten ska förstå 

innehållet (det som beskrivs) och de resultat som forskaren kommit fram till. Ett sätt att öka 

den kommunikativa validiteten är att jag som forskare låter både andra forskare samt de som 

deltagit i studien ta del av resultaten och ge återkoppling till mig om deras tolkningar och 

slutsatser är rimliga (Dimenäs et al, 2007, s 231). 

 

Begreppet generalisering kan upplevas som problematiskt i kvalitativa studier, trots det så kan 

en kvalitativ analys leda fram till en förståelse av ett fenomen och vilka variationer fenomenet 

visar i relation till sin kontext. När man utför kvalitativa studier, så är det viktigt att veta att 
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man utgår från den specifika personen och dennes erfarenheter som finns med i ryggsäcken, 

vilket gör att det inte handlar om det generella i sig, utan själva generaliseringsprocessen. 

Processen innebär att man utifrån en iakttagelse ser utöver denna och sätter in den i andra 

perspektiv, vilket gör att man får en förståelse för både sig själv och andra (Patel & Davidson, 

2003, s 106, Dimenäs et al, 2007, ss. 232–233).  

 
5.5 Etiska principer  
Att bedriva forskning är både viktigt och nödvändigt för att både samhället och vi som lever i 

det skall kunna utvecklas. Något som jag som forskare bör ha med mig, är att det finns krav 

och principer att förhålla sig till så att forskningsetiken följs. Principerna är till för att snarare 

vägleda, än att styra mig som forskare vid planeringen av mitt projekt, så att jag har en bra 

och säker grund att stå på (Vetenskapsrådet, 2002). De principer jag tog hänsyn till när jag 

genomförde studien var informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet. Dessa principer informerade jag om i missivbrevet som skickades ut i god tid 

innan studien genomfördes (missivbrevet kan ses i bilaga 1). 

 

Informationskravet tog jag hänsyn till genom att jag kontaktade lärarna som var aktuella för 

studien via mail, där jag även bifogade ett informationsbrev. I brevet blev lärarna informerade 

om bakgrunden till studien, dess syfte, genomförande, hantering av information, sekretess och 

deras frivilliga deltagande och rätten till att när som helst avbryta sin medverkan 

(Vetenskapsrådet 2002) 

 

Gällande samtyckeskravet var mina tänkta informanter tvungna att ge samtycke till studien 

och på vilka villkor de ville delta. De hade även rätt att när som helst avbryta sin medverkan 

utan några negativa följder. Det här kravet, tillsammans med informationskravet är väldigt 

viktigt, eftersom de lägger grunden för både deltagarnas intresse och trygghet 

(Vetenskapsrådet, 2002). 

 

Genom att i studiens metod- och resultatdel avrapportera mina respondenter på ett sådant sätt 

så enskilda människor inte kan identifieras, tog jag hänsyn till konfidentialitetskravet. Ett 

exempel på det är att jag använt kodnamn i uppsatsen, i detta fall ”Lärare 1”, ”Lärare 2” och 
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”Lärare 3”. Uppgifterna är även lagrade där ingen obehörig har möjlighet att ta del av dem. 

När studien är avslutad kommer allt insamlat material raderas (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

Forskningsetikens fjärde och sista punkt kallas för nyttjandekravet. Det innebär att jag som 

forskare enbart använder mitt insamlade material för forskningsändamål d.v.s. enbart till min 

studie och inte för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften. (Vetenskapsrådet, 

2002). 

 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) så finns det dock fler rekommendationer angående saker som 

man som forskare bör följa. Några exempel är att låta undersökningsdeltagare, 

uppgiftslämnare och andra berörda ta del av etiska känsliga avsnitt som finns i rapporten, 

innan den publiceras, så de får chansen att granska och kontrollera hur saker tolkas. Detta 

innebär dock inte att deltagarna kan hindra publicering av rapporten. Slutligen 

rekommenderas att forskaren bör fråga undersökningsdeltagare etc. om de är intresserade av 

att veta var forskningsresultatet kommer att publiceras och om de vill läsa rapporten i sin 

helhet. 
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6 Resultat 

I detta avsnitt presenterar jag de resultat jag kommit fram till genom min studie. Jag har valt 

att dela in mitt resultat i två huvudteman: Genrepedagogik i praktiken och Värdering av 

arbetssättet. Dessa huvudteman har jag sedan delat in i tematiska underrubriker: 

Cirkelmodellen, funktionell grammatik & stöttning (Genrepedagogik i praktiken) samt 

Positiva aspekter, negativa aspekter och en komplett & inkluderande språkmodell (Värdering 

av arbetssättet) Under varje tematisk rubrik jämförs framställningar i den genrepedagogiska 

facklitteraturen med perspektiv från de intervjuade lärarna. De facklitterära böckerna som 

analyseras är alltså den svenska boken Låt språket bära (Johansson & Sandell Ring, 2015) 

samt den australienska boken Stärk språket stärk lärandet (Gibbons, 2013) och 

intervjumaterialet består av intervjuer med tre lärare som kommer att kallas Lärare 1, Lärare 2 

samt Lärare 3.  

 

6.1 Genrepedagogik i praktiken 

I detta avsnitt presenteras hur den genrepedagogiska facklitteraturen samt de intervjuade 

lärarna presenterar respektive tillämpar det genrepedagogiska arbetssättet. 

 

6.1.1 Cirkelmodellen 

För att få reda på hur lärarna arbetade med cirkelmodellen ställde jag i min intervju frågor om 

hur de såg på och arbetade med de olika faserna samt om och hur de tillämpar modellen på ett 

explicit sätt. Alla lärare ansåg att de var väl bekanta med cirkelmodellen, då de arbetar på ett 

medvetet och strukturerat sätt. De ansåg även hur viktigt det är att man arbetar explicit och 

tillsammans med eleverna pratar om läst text, med hjälp av ett metaspråk – ett språk för att 

tala om språk.  

”Man måste prata om texter på ett annat sätt” säger lärare 3 och tillägger att den tysta 

läsningen inte alls får lika mycket plats i undervisningen. Lärare 3 säger även att det märks att 

undervisningen förändrats i och med detta, eftersom de aldrig har arbetat så mycket med olika 

texter som nu. Detta anser lärare 3 är positivt, då flera processer synliggörs i klassrummet. Att 

arbeta med explicit skrivundervisning är något som alla av studiens intervjuade lärare gör i sin 

undervisning, genom att på ett tydligt sätt undervisa och prata om läsning och skrivande, göra 

eleverna medvetna om den specifika genrens struktur, syfte och språkliga drag.  



 

23 

 

 

Att det är viktigt att metaprata under lektionerna är något som alla lärare ansåg som viktigt, 

dock så sa lärare 1 att  

”det är lika viktigt att metaprata även i början av lektionen, då lektionens mål utifrån kursplanen 

presenteras. Frågan som vi alltid ställer oss är ”vad står det egentligen?”.  Detta för att eleverna på ett 

tydligt sätt ska få reda på vad lektionens mål är, samtidigt som de lär sig nya ord och begrepp, som 

faktiskt inte är uppenbara eller lätta för mina andraspråkselever, eller för elever överhuvudtaget” 

 

 

Enligt Johansson & Sandell Ring (2015, s 30) så fungerar cirkelmodellen och dess fyra faser 

som ett kretslopp, där det ständigt pågår en interaktion mellan undervisning och utvärdering. 

Även om modellen har sin gång, så är skriver författarna att det är läraren som utifrån 

elevernas kunskaper väljer de steg i processen som är relevanta för deras förståelse av text och 

ämne. Alla intervjuade lärare höll med om detta, eftersom det beror på vilket område de 

arbetar med och hur stora förkunskaper eleverna har om området som gör att de lägger olika 

stor vikt vid de fyra faserna. Det är dock viktigt att poängtera att alla lärare ansåg att alla 

faserna är viktiga, även fast de inte lägger lika stor vikt vid dem under varje arbetsområde. 

 

I den första fasen, där lärare och elever ska bygga upp kunskap om området, är det viktigt att 

läraren utstrålar en utforskande attityd samt visar ett pedagogiskt engagemang (Johansson & 

Sandell Ring, 2015, s 21). Detta för att eleverna ska bli nyfikna och vilja lära sig mer om 

ämnet, dess specifika begrepp och uttryck, samtidigt som de bygger på sina tidigare 

förkunskaper om ämnet. Att låta andraspråkselever få arbeta på sitt modersmål är något som 

Johansson & Sandell Ring (2015, s 32) rekommenderar i alla faser, eftersom de bygger en bro 

till svenskan och får arbeta på en högre kognitiv och språklig nivå genom att utnyttja sitt 

starkaste språk. Den andra granskade fackboken av Gibbons (2013, s 114) kompletterar 

ovanstående författare med att poängtera hur viktigt det är att uppmuntra eleverna att skriva 

på sitt förstaspråk, eftersom det gör att de kan delta i klassens övningar och utföra något som 

de skulle klara av på modersmålet, vilket stärker elevens självkänsla och tillit till sin egen 

förmåga och utveckling. Eftersom lärare 1 arbetar med nyanlända elever så får eleverna också 

arbeta mycket skillnader och likheter till deras eget språk. Detta innebär att läraren måste ha 
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kännedom om andra språk och kunna förklara för eleven ”såhär är det för dig, på ditt språk” 

och ”såhär är det för dig, på ditt språk”. 

 

 Lärare 1 beskriver hur en del av sitt arbete med andraspråkselever går till under fas 1:  

”För det första får eleverna ta med de texter de arbetar med i t.ex. No och jobba med texten på ett mer 

medvetet och strukturerat sätt här hos mig. Jag gör alltid en inventering av elevernas förkunskaper, där 

eleverna använder sig av en applikation vid namn Padlet, där eleverna får använda sina mobiltelefoner 

och skriva ner allt de vet om ämnet, antingen på sitt modersmål eller på svenska, om de behärskar det. 

För att eleverna ska få chansen att tillägna sig mer kunskap brukar jag även visa filmer, ha en interaktiv 

kommunikation om ämnet med eleverna samt låta modersmålsläraren prata om det berörda ämnet innan 

lektionen” 

 

I fas 2 arbetar eleverna med en modelltext som sedan ska plockas isär, för att kunna studera 

och diskutera textens syfte, struktur och språkliga drag. I de pågående samtalen om texten 

inom genren skapas ett gemensamt språk för att tala om språk, ett så kallat metaspråk. Genom 

att arbeta med modelltexter lär sig eleverna hur de kan känna igen olika genrer samt hur de är 

uppbyggda (Johansson & Sandell Ring, 2015, s 33). Lärare 3 instämmer, eftersom ”det är 

viktigt att man som lärare kan och undervisar om”. Med detta menar lärare 3 att det är viktigt 

att man som lärare stannar upp och metapratar, som till exempel ”vad menas med ett 

motargument?”. Lärare 3 poängterar hur viktigt det är att undervisa om vad som kännetecknar 

de olika genrerna samt hur de byggs upp, eftersom det är inget eleverna lär sig av sig själva.  

Eleverna måste få syn på olika typer av texter, bygga upp en förståelse för vad som är syftet 

med dem och bli medvetna om att man läser dem på olika sätt. Att läsa samma text flera 

gånger och bearbeta skriven text till det bättre är något som lärare 3 anser gör att eleverna 

medvetna om de olika genrerna. Eleverna övar även på att läsa texter med ett kritiskt 

tänkande. 

 

 

De andra lärarna ansåg också vikten av att arbeta på ett medvetet sätt om olika genrer. För att 

till exempel kunna läsa och skriva en argumenterande text, så måste eleverna först förstå 

syftet med genren, språkliga strukturer samt vissa begrepp och vad de innebär, som till 

exempel skribent, tes och argument. Johansson & Sandell Ring (2015, s 33) skriver att läraren 

med fördel kan använda en annan text än den eleverna arbetar med för tillfället. Anledningen 
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till det är läraren då kan undvika att eleverna lär sig den utantill samt för att utmana eleverna i 

skrivprocessen. 

Det här är något som lärare 3 har tagit till sig och anledningen till det är att eleverna ska få 

syn på att texterna kan ha helt olika innehåll, även fast de befinner sig inom samma genre, 

samt för att se hur eleverna utvecklas i skrivprocessen, då de måste ha bra koll på textens 

syfte, struktur och språkliga drag och kunna ”överföra” sina kunskaper om genren till en 

liknande text. Lärare 2 instämmer med lärare 3 om att det är viktigt att man arbetar på ett 

explicit sätt och tar lärarens huvudsakliga uppdrag (att undervisa) på största allvar, eftersom 

det är lärarna som ska se till att eleverna når målen, vilket de inte gör om de inte får träna på 

ett medvetet sätt. Att vi lärare är medvetna om att läsande och skrivande hänger ihop tror 

lärare 3 är en bidragande faktor till att eleverna förstår de olika genrernas struktur och 

uppbyggnad och kan därför ta till sig innehållet på ett djupare plan och därmed få en bättre 

förståelse för vad de håller på med. Lärare 2 har märkt att eleverna har blivit mycket mer 

medvetna om de olika texterna och kan placera dem i en genre i och med det explicita arbetet 

som synliggörs under lektionerna. Lärare 2 upplever också att eleverna är med på ett annat 

sätt under lektionerna och känner sig trygga eftersom de vet att modellen har sin gång och då 

vågar delta i de olika momenten, då de vet att läraren alltid har koll och guidar dem genom 

cirkelmodellens faser.  

 

I den tredje fasen så ska en gemensam text skrivas. Lärare och elever hjälps åt att skriva i 

helklass eller mindre grupp. Syftet med denna fas är att förstärka kunskapen om specifika 

genren man arbetar med under fas ett och två. Tanken är att läraren ska tänka högt, ställa 

frågor om textens olika steg och språkliga drag och därmed styra skrivprocessen med 

stöttning och sitt engagemang (Johansson & Sandell Ring, 2015, s 34). Något som enligt 

Gibbons (2013, s 110) inte får glömmas bort är att eleverna själva ska vara delaktiga i 

processen. Läraren måste då tänka på att låta eleverna komma med förslag hur texten kan 

förbättra och kan då ställa frågor som: vad måste vi börja med? Finns det något bättre sätt att 

säga det på? Kan vi ersätta det här ordet med något med passande ord för sammanhanget och 

till exempel ersätta upprepningar med substantiv? 

 

Alla de intervjuade lärarna arbetar på detta sätt och tar gärna hjälp av datorn i sin 

undervisning för att projicera texten på helskärm i klassrummet, så det ska bli tydligt för 
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eleverna var texten skrivs och var uppmärksamheten ska riktas. Johansson & Sandell Ring 

(2015, s 34) skriver att teknik med fördel kan användas under fas 3, där modellering, 

dekonstruktion och metaspråk står i fokus. Återigen, poängterar lärarna hur viktigt det är att 

de styr och reglerar sin egen undervisning, vilket gör att fas tre blir naturlig då läraren leder 

men även bjuder in eleverna till diskussion i den stundande textproduktionen.  Lärare 3 brukar 

även skriva ut den gemensamt producerade texten och kopiera upp till alla, så de har en mall 

att gå efter när de sedan ska fortsätta arbetet med genren under fas fyra. 

 

Under den fjärde och sista fasen arbetar eleverna med individuellt skrivande med hjälp av 

lärarens stöttning utifrån ett gemensamt metaspråk som de tillägnat sig i de föregående 

faserna. Att låta nyanlända elever hoppa över fas fyra och därmed stanna på fas tre är något 

som Johansson & Sandell Ring (2015, s 36) är en god idé, eftersom de ännu inte kommit så 

långt i sin språk- och kunskapsutveckling. Det här är något som lärare 1 inte förespråkar, 

eftersom de nyanlända eleverna i hennes undervisning även får ta sig an fas fyra och skriva en 

egen text. ”Ibland får de läsa upp för mig eller för hela klassen, samt spela in på iPad för att 

lyssna och reflektera över sitt skrivande, vad som var bra och hur det kan förbättras”. 

 

Att göra cirkelmodellen till sin egen är något som alla de intervjuade lärarna tycker är en del 

av lärarprofessionen, att kunna anpassa, eftersom olika genrer tar olika lång tid, och att alla 

elevgrupper ser olika ut. Att lägga till en fas efter fas 3, är något som alla ofta gör, eftersom 

det ibland kan bli ett stort steg mellan gemensam textproduktion och individuellt skrivande. 

Det lärarna gör är att de även låter eleverna skriva en text i par, där de kan hjälpas åt att 

komma på idéer, påminna varandra om textens syfte, språkliga drag samt använda sig av det 

metaspråk som de lärt sig under tidens gång. 

 

6.1.2 Funktionell grammatik 

 

Enligt Johansson & Sandell Ring (2015, s 19) är den funktionella grammatikens språk något 

som lärare upplever som främmande och därför tvekar att ta till sig den. Författarna anser 

dock att det går utmärkt att påbörja det genrepedagogiska arbetet utan att ha begrepp om 

teorins tre bordsben (se avsnitt 4). Om man som lärare ändå vill sätta sig in i det så är det 
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viktigt att de tar vara på de mer traditionella begreppen som finns runt grammatik och genre, 

samtidigt som de medvetet måste tänka om och lära sig nytt. Anledningen till det är att de 

funktionella termerna som används för steg, genre och grammatik inte ersätter de traditionella 

begreppen, men de hjälper läraren att organisera undervisningen utifrån en specifik 

språkmodell som erbjuder ett explicit och konsekvent språkbruk. Att man som lärare vill 

försöka förstå genrepedagogiken och dess innebörd är också en faktor för att lyckas bra i 

arbetet med den funktionella grammatiken. De två fackböckerna jag analyserat trycker lika 

mycket på att genrepedagogiken inte handlar om att lära in regler, utan att ha ett 

förhållningssätt till grammatik samt vilken betydelse olika delar i språket har. Det handlar inte 

om att det ska vara felfritt, utan om att lära eleverna att förstå vilket språk som är lämpligast 

för sammanhanget (Gibbons, 2012, s 31, Johansson & Sandell Ring, 2015, s 28). 

 

Johansson & Sandell Ring (2015, s 228) skriver att situationskontexten består av tre faktorer 

som man som lärare kan integrera i sin genrebaserade undervisning.   

- Fältet beskriver ämnet, vad texten handlar om. I klassrumspraktiken innebär att man bygger 

upp en begreppsbank inom ämnet i fråga. Begreppsbanken bör innehålla både ämnesspecifika 

ord samt den grammatik som eleverna behöver för att kunna ge uttryck för olika betydelser 

inom ämnet. 

-Relationen syftar på den relation som uppstår mellan deltagare i texten, som till exempel 

talare/lyssnare, läsare/skribent. Sättet vi kommunicerar människor emellan visar vilka roller vi 

har och hur relationen är mellan olika deltagare. Även här är det fokus på elevernas 

begreppsbank, men i detta fall arbetar man med hur språket skapar relationer och roller. Ett 

exempel är hur man med hjälp av språket kan framstå mer eller mindre som en expert vid en 

muntlig eller skriftlig presentation samt hur de ord vi använder påverkar våra relationer till de 

vi kommunicerar med. 

 

- Kommunikationssättet, som är den tredje faktorn, handlar om vilken roll språket spelar i 

kommunikationen. Är det skriftspråket som bär fram innehållet eller är det att genom att vi 

höjer rösten som kommunikationen når fram? 
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Till skillnad från Johansson & Sandell Ring (2015, s 228) så nämnde ingen av de intervjuade 

lärarna något om situationskontexten och dess tre faktorer överhuvudtaget, även fast de själva 

läst facklitteraturen som jag undersöker i studien. Orsaken till detta är att lärare 2 ansåg att det 

är lätt att förstå den sociokulturella teorin samt cirkelmodellen, men svårare att greppa vad 

funktionell grammatik egentligen är. Lärare 2 lade sedan till att ”det är viktigt att arbeta och 

prata om språklig korrekthet i de texter eleverna skriver, skillnaden ligger i hur man som 

lärare arbetar med det”. Det lärarna istället ansåg är att grammatiken följer med ”på köpet” 

och inkluderas i den genre som de arbetar med eller arbetas med separat på lektioner som har 

grammatik som huvudsyfte (ordklasser, satslära). Lärare 3 ger några exempel på detta genom 

att förklara att imperativ (uppmaningar) hör hemma i den instruerande texttypen och att man 

använder sig av singular bestämd form när man skriver en faktatext (björnen lever i skogen).   

 

 

På frågan om hur stor vikt lärarna lägger på den grammatiska delen i undervisning, svarade 

lärare 1 att de arbetar mycket med grammatik. Lärare 1 sa: 

Jag har inga specifika grammatikpass, utan integrerar det i undervisningen. Jag lär ut grammatiken fast 

de inte vet om att det är det de arbetar med. Projektorn används flitigt, då jag projicerar texten, så alla 

elever tydligt kan se. Vi arbetar med satsscheman när vi tar oss an texterna och stryker under t.ex. 

subjekt och predikat med olika färger, pratar om tempus samt försöker hitta ord som är mer typiska för 

genren. Eleverna får även komma med förslag på hur man kan skriva om meningen så den passar bättre 

in i sammanhanget. 

 

6.1.3 Stöttning  

 

Enligt Gibbons (2012, s 112) så är det inte svårt att inse varför begreppet stöttning förknippas 

med ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Eleverna förväntas inte klara av något 

som är främmande för dem, samtidigt som deras gränser ”tänjs” efter varje fas, vilket 

resulterar i att språkutveckling sker. Att det är en enorm skillnad om man jämför med den 

traditionella skrivundervisningen är det ingen tvekan om, eftersom eleverna lämnas själva i 

skrivandet och förväntas lämna in en färdig produkt efter en lektion. När eleverna lämnas 

själva i skrivandet förväntas de själva välja ämne, arbetssätt och vara självgående, vilket gör 

särskilt svårt för de som inte är så hemma på skolans språk.  
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Alla de intervjuade lärarna var eniga om att lärarens roll inom genrepedagogiken (men även 

generellt i yrket) är att undervisa, bygga struktur & ordning för eleverna samt att guida, 

eftersom det är de som presterar, då läraren finns där som en stöttepelare. I och med 

genrepedagogiken ansåg lärarna att de fått en bra verktygslåda som innehåller flera 

användbara tips och idéer för att stötta eleverna i sitt skrivande. Lärarna beskrev även 

stöttningen som en process, som blir naturlig i och med arbetet med cirkelmodellen. Denna 

process gynnar eleverna eftersom de inte behöver prestera på en gång, då de är mitt uppe i en 

lärprocess där vi i klassrummet stöttar varandra för att till slut komma fram till en slutprodukt.  

 

Gibbons (2012, s 115) skriver att man kan stötta eleverna genom att ge dem ett tydligt 

ramverk för den sortens text klassen arbetar med. Lärare 3 sa: 

”den modelltext och gemensamt skrivna texten som vi arbetat med under de första faserna får eleverna 

uppkopierade, så de har ett exemplar när de ska ta sin an den individuella textproduktionen. Detta gör 

dem trygga, eftersom de har en mall att utgå ifrån i den specifika genren. Jag brukar även sätta upp 

mall-planscher i klassrummet, där strukturen för varje genre står, vilket gör att genren även finns fysiskt 

i omgivningen”. 

 

Både Gibbons och lärare 3 lägger alltså stort fokus på hur viktigt det är att stötta eleverna 

genom att ge dem tydliga ramverk och mallar för att underlätta för dem i den individuella 

textproduktionen, där de får användning av tidigare faser och producerade texter. 

 

Ett viktigt led i att synliggöra elevens framsteg är enligt Johansson & Sandell Ring (2015, s 

54) att låta eleverna själv utvärdera och bedöma sina och sina kamraters texter. Det kan 

handla om allt ifrån att ge feedback på en skriven text utifrån en bedömningsmatris, 

deltagandet i en gruppdiskussion eller om en redovisning. Att arbeta med bedömningsmatriser 

innebär att eleverna granskar texten och tänker till runt specifika frågor, som till exempel  

• förstår mottagaren vad jag skrivit?   

• Har jag använt korrekt tempus samt har jag utvecklat mina meningar?  

Om man istället kopplar bedömningsmatrisen till en speciell genre som till exempel 

argumenterande text kan frågorna se ut såhär:  

• Har min artikel en passande rubrik?  
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• Har jag lagt fram argumenten med lämpliga bindeord?  

• Har jag med ett motargument? 

• Har jag gjort en riktig övergång till sammanfattningen? 

Innan detta genomförs är det dock nödvändigt att lärarna förklarar hur eleverna ska använda 

sig av matrisen samt vad frågorna innebär. 

 

Alla lärare använde sig av kamratbedömning i sin undervisning, eftersom de ansåg att 

eleverna lär sig att ge feedback samt att granska sitt eget och andras skrivande, vilket också 

innebär att de lär sig ännu mer om genren och dess uppbyggnad. Lärare 1 arbetar en hel den 

med både kamratrespons och granskning av sina egna texter. Ett exempel är att innan de 

lämnar in sin egenproducerade text för bedömning, så lämnar de den till en klasskompis som 

får läsa och berätta vad som vad bra och vad som skulle kunna göras bättre. Att använda 

digitala verktyg är också något som används i undervisningen, då eleverna brukar få spela in 

när de läser sin text, för att i efterhand lyssna och själva reflektera över sitt skrivande. 

Här kan man se en samstämmighet mellan facklitteraturen och de intervjuade lärarna, 

eftersom kamratbedömningen är central hos båda parter. På frågan om hur eleverna lär sig 

förbättra sina texter med hjälp av stöttning var alla lärare eniga om att byggnadsställningen är 

ett måste i elevernas process i det språk- och kunskapsutvecklande arbetet.  

Lärare 3 valde att se stöttningen ur en annan synvinkel: ”Om man inte undervisar om det lär 

sig vissa genom intresse men många skulle falla genom stolarna, då de inte vet hur de varken 

ska börja eller fortsätta i sin skrivprocess. I mitt klassrum vet alla skillnaderna mellan 

genrerna och hur de ska ta sig an dem, tack vare stöttning och medveten undervisning”. 

Lärare 2 håller med om att det skulle bli helt annorlunda om de inte arbetade 

genrepedagogiskt. ”Att jag skulle ha fler händer i luften under varje lektion är ingen tvekan 

om och jag skulle vara tvungen att individanpassa mer. Det finns även elever med svårigheter, 

som behöver en tydlig struktur och arbetsgång för att känna sig trygga, vilket stöttningen och 

progressionen inom genrepedagogiken kan ge dem. Att stöttningens roll inom 

genrepedagogiken är så pass viktig var något som lärare tryckte mycket på. 

Lärare 1 sa: ”Mina elever skulle inte kunna producera en text överhuvudtaget om vi inte 

jobbade med cirkelmodellen. Nu kan de faktiskt producera något och riktigt bra, med hjälp av 

stöd”. Att arbeta med så kallat ”flippat klassrum” är något som lärare 1 gör ibland, då 
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förkunskaperna varierar stort. Flippat klassrum kan innebära att läraren spelar in en 

mikrolektion om ämnet och låter eleverna ta del av den eller att studiehandledaren förbereder 

eleverna inför lektionen. Detta för att samla på sig en bra grund inför det kommande arbetet 

som sedan kan gå vidare till fas 2.  

 

Sammanfattningsvis är stöttning något som eleverna behöver för att utvecklas i sin språk- och 

kunskapsutveckling. De känner sig sedda, trygga och motiverade, eftersom skrivprocessen 

sker med en naturlig progression, vilket gör att de inte förväntas prestera på en gång. ”Ju mer 

kunskap läraren har om cykeln och hur de olika faserna kan angripas, desto bättre stöd får 

eleverna” (Johansson & Sandell Ring, 2015, s 31). 

 

6.2 Värdering av arbetssättet 

I detta avsnitt presenteras hur den genrepedagogiska facklitteraturen samt de intervjuade 

lärarna värderar genrepedagogiska arbetssättet.  

 

6.2.1 Positiva aspekter 

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

min intervju direkta frågor om de såg några positiva aspekter med deras genrepedagogiska 

arbete. Alla lärare ansåg att det finns flera positiva sidor av att arbeta genrepedagogiskt, bland 

annat modellens flexibilitet och tryggheten i att aldrig lämnas ensam. De två fackböckerna 

lyfter också fram vinningar med arbetssättet, som är tidskrävande men lönsamt. 

 

Enligt Johansson & Sandell Ring (2015, s 31) så är det ett tidskrävande arbete att arbeta 

genrepedagogiskt och ta sig igenom alla fyra faser: Det räcker givetvis inte för eleverna att 

möta en textmodell en gång för att de ska tillägna sig kunskap om genren, utan detta är ett 

kretslopp där eleverna får öva sig genom en variation av övningar, lek, samtal och 

dekonstruktion av modelltext”.   

Lärarna ansåg att vinsterna med att arbeta med modellen är alltså många, bland annat att både 

elever och lärare får ta sig an både ämnesinnehållet och det ämnesrelaterade språket på ett 

djupare plan samt får kunskap om hur skrivprocessen funkar. De båda parterna får även 

erfarenhet av att bearbeta, skriva och bedöma texter.  
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Lärare 3 berättade att eleverna inte behöver ”hitta på” så mycket, eftersom det blir lättare när 

man tillsammans i klassen tar sig an skrivandet, vilket resulterar i att eleverna har blivit 

duktiga på att skriva, eftersom de faktiskt vet vad de håller på med. Att arbetssättet är tydligt i 

och med faserna gång ansåg lärare 3 vara en fördel, eftersom det inom klassen skapas en rutin 

i hur de jobbar med olika typer av texter. Att variera och anpassa undervisningen ansåg lärare 

3 inte vara något problem, eftersom det går att använda sig av exempeltexter på olika nivåer, 

både lättare och mer utmanande. ” I klassundervisningen blir det ju ändå en form av 

individualisering, då vi håller oss inom samma ram, men inom ramen skriver alla elever på 

den nivå de befinner sig på”. Lärare 2 var inne på samma spår, eftersom arbetssättet bidrar till 

att alla kommer med på tåget. ”De som har de tufft får något att hålla sig i, vi låter de inte bara 

simma fritt utan livboj, utan det finns hela tiden en tydlig ram som man sedan kan jobba inom 

när grunderna sitter”.  

 

6.2.2 Negativa aspekter 

På frågan om vilka negativa aspekter lärarna såg med genrepedagogiken, fick de tänka till, då 

lärarna överlag var nöjda med arbetssättet. Något som alla de intervjuade lärarna ansåg var att 

även fast cirkelmodellen har sin tydliga struktur, så ska man undvika att bli för låst i 

modellen, vilket är lätt när man just börjat arbeta genrepedagogiskt. När sedan både lärare och 

elever kommit in i det, så kan man släppa mer på tyglarna och våga pröva nya sätt, dock inom 

ramen för genrepedagogiken. ”Det är viktigt att kunna vara flexibel även om man utgår från 

modellen, man gör den till ”sin” modell”. 

 

Den genrepedagogiska facklitteraturen tar upp kritik om cirkelmodellen samt vad vi lärare 

behöver vara extra medvetna om då vi arbetar med elever med olika bakgrund, kultur och 

förkunskaper. Enligt Gibbons (2013, s 32) handlar en negativ aspekt av genrepedagogiken om 

lärares förhållningssätt till cirkelmodellen, då lärare tar för lätt på elevernas lärande. ”Vi får 

inte använda modellen får att nedvärdera elever och deras språkfärdigheter. Den får inte heller 

medverka till ett synsätt där man hävdar att lärande handlar om att ge eleven tid och att det 

”lossnar” så småningom. Det man istället ska göra är att se språkutvecklingen som en process 

där eleven är delaktig i sitt lärande” (ibid.). 
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Att förstå sammanhang i det vi läser kommer ofta naturligt om vi använder vårt förstaspråk. 

Det man som lärare dock bör vara medveten om är att läsningen är en mycket komplicerad 

process, speciellt för elever med svenska som andraspråk, som inte har den specifika 

förkunskapen som krävs (Gibbons, 2013, s 126). Det här är något som lärare 1 resonerar om, 

gällande sin andraspråksundervisning:  

Även om modellen framhäver att den passar för alla, så kan det bli svårt med en stor elevgrupp samt om 

glappet mellan eleverna är för stort, både språk- och kunskapsmässigt. Jag skulle få anpassa hela tiden, 

vilket skulle bli för ansträngande i längden. Då skulle jag hellre lägga fram läroboken och säga ”nu 

läser vi högt på sida 28”, för att inte ta mig vatten över huvudet.  

 

Enligt Gibbons (2013, s 113) så har cirkelmodellen har fått kritik för att bara visa upp olika 

texttyper som ”recept” som eleverna förväntas följa slaviskt, vilket innebär att kreativiteten 

och författarrösten kvävs. Detta är något som alla lärare höll med om, eftersom 

undervisningen kan bli för tjatig för de elever som redan kan och tycker det är tråkigt att 

traggla sig igenom faserna återigen...  Gibbons själv anser dock att genom att ge elever den 

struktur och de verktyg de behöver, så blir eleverna kreativa och autonoma allt eftersom. 

Eleverna behöver en fast struktur och hålla sig i när de lär sig grunderna, för att sedan våga 

experimentera och göra medvetna val i sitt skrivande.  Även fast alla av de intervjuade lärarna 

ansåg att undervisningen kan bli tjatig, så tillade dem att det hör till deras profession att 

utvärdera undervisningen, känna av och ha fingertoppskänsla för att ta beslut om när 

undervisningen skall fortsätta och på vilket sätt. Lärare 2 sa: ”De elever som kommit längre i 

sitt skrivande kan bidra med sitt och hjälpa till”. Lärare 2 individanpassade en hel del och lät 

elever som redan kommit igång med sitt skrivande få sätta sig i ett annat rum och köra på i sitt 

flow. Detta var inget som de övriga klasskamraterna reagerade nämnvärt på, eftersom de har 

öppet och förstående klimat i klassrummet.  

 

6.2.3 En komplett och inkluderande språkmodell 

 

I detta uppsummerande avsnitt presenteras genrepedagogikens bredd i förhållande till Lgr 11, 

integrering av språk- och ämnesundervisning samt hur lärarens roll har utvecklats i och med 

arbetssättet.   
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Läroplanen från 2011 ställer höga krav på elevers förmåga att både tillägna sig och själva 

producera text i skolans alla ämnen. Enligt Gibbons (2013, s 11) är Lgr 11 influerad av den 

australienska genreskolan som lägger stor vikt vid genrekompetens samt att språk- och 

kunskapsutveckling sker parallellt.  Detta innebär att lärare i grundskolan behöver ha kunskap 

om olika texttyper samt hur man stöttar eleverna genom olika aktiviteter som främjar deras 

utveckling på flera olika plan. Alla lärare ansåg att genrepedagogiken är lämpad för att arbeta 

i linje med Lgr 11. Lärare 2 betonade att begrepp lyfts fram i alla ämnen, vilket gör att 

modellen är användbar i ett större sammanhang är bara i svenskundervisningen. Lärare 3 

tryckte särskilt på att Lgr 11 är tydlig i vad kraven för svenska är. ”Det gör att man tydligare 

kan undervisa, eftersom man benämner saker på ett annat sätt vilket gör det lättare att få 

inlärning”. Genom att arbeta med cirkelmodellen ansåg lärare tre sig få ett rättvist 

bedömningsunderlag, eftersom alla elever tagit del av samma undervisningsprocess. 

 

Lärare 1 berättade att de arbetat genrepedagogiskt i andra ämnen än just svenska men även att 

de kombinerar ämnen som svenska och musik. Ett exempel är att de tränat på att sjunga 

nationalsången där de läst texten och arbetat med ord. ”Detta gör att eleverna både får musik 

och språkundervisning, samtidigt som de får ta del av och lära sig mer om det svenska 

kulturarvet”. 

 

När det gäller just andraspråksundervisning så var det något som ägde rum utanför det 

ordinarie klassrummet, då eleverna till exempel fick träna grammatik, tempus och ordföljd på 

ett separat och osammanhängande sätt, som krävde att någon konstruerar ett sammanhang där 

språket ska användas. Även fast Gibbons (2013, s 174) återblick ovan kan låta negativ, kan 

dessa nybörjare gynnas av att få gå iväg en stund i mindre grupp för att känna sig mer säkra i 

den nya miljön (Gibbons, 2013, s 174). Att istället integrera språk- och ämnesundervisning 

med eleverna kvar i klassrummet är dock något som föredras, eftersom det främjar 

språkutvecklingen på ett bättre sätt då eleverna får en bättre förståelse för sammanhanget som 

de befinner sig i (Gibbons, 2013, s 175).  

 

Lärare 2 ansåg att lärarrollen har utvecklats i och med genrepedagogiken, eftersom läraren är 

den som har koll och medvetet styr över undervisningen. ”Att arbeta genrepedagogiskt är en 

vinning för både elever och lärare. Eleverna upplever att läraren kan & behärskar varje del, 
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vilket ger en trygghet för eleverna som då känner att ”gör vi på det här sättet nu, så kommer vi 

också att lyckas”.  

 

Att läsande och skrivande går hand i hand ansåg alla de intervjuade lärarna är en självklarhet, 

vilket också speglas i det genrepedagogiska arbetssättet, där läsförståelsen är en del av 

skrivprocessen. Lärare 3 betonade progressionen som finns inom cirkelmodellen: ”Till att 

börja med läser vi och bekantar oss med genren, för att sedan komma in på skrivandet”.  

Lärare55 1 ansåg att det inte alls är så stort fokus på skrivprocessen som man tror det är, inom 

genrepedagogiken: Det är istället mer fokus på ämnesspecifika ord och dess betydelse, 

eftersom de inte kan svenska. ”Orden förklarar jag för eleverna på olika sätt, beroende på 

vilken text som skall produceras. Gällande läsförståelsen är det mer fokus på mellan och 

bortom raderna, vilka är två begrepp som står för förstående, självreflektion och eget 

tänkande”. 

 

Två av lärarna berättade att de alltid arbetat med genrepedagogik under flera år, på ett eller 

annat sätt. Skillnaden nu är att ämnet kommit ut i rampljuset, forskning bedrivs och fler lärare 

börjar ta del av det, vilket de ansåg som positivt.  

 

Lärare 3 sa:  

Jag tror att elevernas hemförhållanden spelar in, det här med att föräldrarna sätter en platta i händerna 

på sina barn istället för att läsa en bok. Detta gör att eleverna oftare lämnas ensamma med texter idag än 

för flera år sedan, vilket är synd. Det positiva i det hela är förstås att genrepedagogikens arbetssätt är 

strukturerat och inkluderande med en naturlig progression, där eleverna får chans att ta sig an och lära 

sig språket. 

 

6.2.4 Sammanfattning 

 
Resultatet från min studie visar att alla de intervjuade lärarna hade erfarenhet av att arbeta 

genrepedagogiskt och var väl bekanta med cirkelmodellen. Att arbeta med explicit 

skrivundervisning var något som alla av studiens intervjuade lärare tyckte bidrog till att 

synliggöra viktiga processer i klassrummet. Kärnan i den explicita undervisningen är att 

undervisa om läsning och skrivande. Detta har gjort eleverna mer medvetna om den specifika 
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genrens struktur, syfte och språkliga drag. Gällande cirkelmodellens fyra faser så ansåg 

lärarna att de kunde vara flexibla i sin undervisning och lägga olika stor vikt vid varje fas, till 

exempel beroende på elevernas förkunskaper inom ämnet. Att låta eleverna få arbeta på sitt 

modersmål var något som både facklitteratur och lärare ansåg som viktigt, eftersom de bygger 

en bro till svenskan genom att använda sitt starkaste språk. Johansson & Sandell Ring ansåg 

dock att läraren skulle låta andraspråkseleverna stanna på fas tre och därmed hoppa över den 

fjärde fasen, eftersom de ännu inte kommit så långt i sin språkliga utveckling. Detta var något 

som en av de intervjuade lärarna inte höll med om, eftersom de nyanlända eleverna även får ta 

sig an fas 4 och därmed den egna textproduktionen.   

 

Enligt Johansson & Sandell Ring (2015, s 19) upplever lärare den funktionella grammatiken 

som främmande och därför tvekar att ta till sig den. Detta var något som syntes i de 

intervjuresultat jag fick fram, eftersom ingen av de intervjuade lärarna la sitt fokus på den 

funktionella grammatiken. De lärarna istället gjorde var att integrera grammatiken i den 

genren som de arbetade med. 

 

 

Stöttningens roll inom genrepedagogiken har i min studie visat sig vara central, eftersom det 

är med hjälp av stöttning eleverna kommer framåt i sin språk- och kunskapsutveckling.  Alla 

de intervjuade lärarna höll med om att många elever skulle falla genom stolarna om de 

lämnades själva i skrivprocessen, vilket i slutändan ger läraren ännu mer jobb och negativa 

följder. Genom att använda sig av kamratbedömning så får eleverna träna på att själva 

utvärdera och bedöma sina och sina kamraters texter, till exempel utifrån en 

bedömningsmatris. Detta gör att eleverna får fördjupa sina kunskaper om genren och även 

träna på att ge feedback på ett konstruktivt sätt.  

 

Vidare visar resultatet i min studie att både facklitteraturen och lärarna ansåg att det även 

fanns nackdelar med arbetssättet. Ett exempel på det är att de elever som har lätt för att skriva 

kan uppleva cirkelmodellen som tjatig, eftersom de ofta arbeta med varje fas flera gånger 

under skrivprocessen. Lärarna ansåg dock att det hörde till deras profession att ha 

fingertoppskänsla kring var eleverna befinner sig och om de kan gå vidare med nästa fas. 
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Enligt facklitteraturen så är det viktigt att lärarna har ett bra förhållningssätt till 

genrepedagogiken som arbetssätt, men även till elevernas utveckling. Ett bra förhållningssätt 

präglas av att läraren har förståelse för elevernas färdigheter och en vilja att hjälpa dem 

framåt. Detta kan sammanfattas med att läraren ska se språkutvecklingen som en process där 

eleven själv är delaktig i sitt lärande. Slutligen visar mina resultat att det inte bara är i ämnet 

svenska som det genrepedagogiska arbetssättet passar in, utan i skolans alla ämnen. Detta gör 

att lärarna har en modell att hålla sig i, samtidigt som de inte behöver bli låsta, utan kan forma 

och utveckla sin undervisning med hjälp av genrepedagogiken. 
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7 Diskussion 
 

Syftet med undersökningen var att undersöka hur genrepedagogiken presenteras, värderas och 

omsätts i praktik enligt genrepedagogisk facklitteratur samt enligt yrkesaktiva lärare. Jag ville 

även få svar på om det finns en samstämmighet kring hur de båda parterna tillämpar och 

värderar arbetssättet. Syftet mynnade ut i följande frågeställningar: 

 

1. Hur beskriver lärare tillämpningen av genrepedagogiken med fokus på skriftspråklig 

utveckling? 

2. Hur värderar facklitteraturen och lärarna genrepedagogiken i förhållande till andra ar-

betssätt? 

3. Finns det en samstämmighet kring hur lärarna respektive facklitteraturen presenterar, 

tillämpar & värderar det genrepedagogiska arbetssättet? 

Här sammanfattas och diskuteras de viktigaste resultaten som jag kommit fram till genom min 

studie. 

Undersökningen visar att alla de intervjuade lärarna arbetar på liknande vis och värderar 

genrepedagogiken som arbetssätt högt. De två fackböckerna Låt språket bära och Stärk 

språket, stärk lärandet presenterar och värderar genrepedagogikens grunder på ett tydligt och 

konkret sätt, även om de båda parterna inte alltid går i linje med varandra, till exempel 

gällande den funktionella grammatiken och vilka faser man ska låta andraspråkselever ta sig 

an. Vikten av stöttning och förankring i Lgr 11 är dock några av de saker som det finns en 

samstämmighet kring. Det tydliga syftet finns dock fortfarande kvar: att undervisa och stötta 

eleverna i att se sammanhang och använda det explicita språket på ett medvetet sätt i 

klassrummet, vilket bidrar till både språk- och kunskapsutveckling. 

 

Det sociokulturella perspektivet (Säljö, 2014, s 297) förekommer genom att eleverna i 

enlighet med Vygotskys tankar om interaktion är aktivt delaktiga under lektionerna. Att lärare 

1 ansåg att en av fördelarna med det genrepedagogiska arbetssättet var just det sociokulturella 

perspektivet gör att Vygostkys tankar om lärande och utveckling verkligen fått genomslag i 

denna pedagogik. Zone of proximal development (ZPD) och Stöttning är två begrepp som är 

starkt förknippade med genrepedagogiken, eftersom Vygotsky menar att när människan väl 
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har behärskat ett begrepp eller en färdighet, så är den mycket nära att också behärska något 

nytt, eftersom den då kan använda sig av baskunskaperna för att ta steget vidare i 

kunskapsutvecklingen (Säljö, 2014, s 305). Även fast alla lärare ansåg att deras roll inom 

stöttning var nödvändig för att eleverna skulle komma vidare i sin utveckling, så får man 

heller inte glömma bort att det är eleven som gör jobbet och förhoppningsvis får en god 

självkänsla och känner glädje över att klara av bit för bit.  

 

Att arbeta explicit är något som både de intervjuade lärarna och Sellgren (2011, s 85) har 

blandade erfarenheter av. Sellgrens studie visade att eleverna använder sig av ett mer 

vardagligt och konkret språkligt register under interaktivt grupparbete, medan de under 

skriftliga aktiviteter använder sig av ett utvecklat och abstrakt skolspråk. Enligt de intervjuade 

lärarna krävs det att man som lärare är medveten om hur man undervisar för att ge eleverna de 

språkliga resurser som de behöver för att utvecklas. Att prata om texter med hjälp av ett 

metaspråk är en viktig del av undervisningen, eftersom man då gör innebörden explicit för 

eleverna. Sellgren är inne på samma spår, eftersom hon i sin studie fått fram att ”uppackning” 

av begrepp är en viktig faktor, eftersom deltagare och processer synliggörs på ett tydligt sätt. 

Denna undersökning bekräftar i stort sett vad tidigare forskning visat runt ämnet 

genrepedagogik i mellanstadiet. I mitt resultat framkom det att en av de intervjuade lärarna 

tog till vara på de kunskaper och språkliga kompetens som hennes andraspråkselever redan 

hade sedan innan vilket gagnar dem då deras förstaspråk blir en tillgång i inlärningen.  

 

Kayas (2014) studie framhäver även hur viktigt det är att låta eleverna arbeta på sitt 

förstaspråk, eftersom det blir en resurs i undervisningen, då eleverna har många möjligheter 

till både skriftlig och muntlig interaktion. Den genrepedagogiska facklitteraturen 

rekommenderar också att uppmuntra eleverna till att arbeta på sitt modersmål, eftersom de då 

bygger en bro till svenskan och känner att de faktiskt kan delta i klassens övningar på sitt sätt.  

Att genrepedagogiken är en komplett och inkluderande språkmodell var alla de intervjuade 

enade om, eftersom den går att använda i alla skolans ämnen samt på en mängd olika sätt. 

Kuyumcu (2011) fick dock i sitt resultat fram att många lärare upplevde en bristande 

anknytning till Lgr 11 samt att de inte hann undervisa enligt kursplanerna. Detta skiljer sig 

från de intervjuade lärarna i min studie, då de såg en tydlig koppling till Lgr 11s samtliga 

ämnen. Att lärarna i Kuyumcus studie upplevde tidsbrist samt en stress i att hinna fördjupa sig 
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i genren är något som kan kopplas till Knutbyskolans implementering av genrepedagogik. 

Arbetssättet var nytt, vilket kan vara orsaken till att lärarna inte var tillräckligt insatta i 

modellen samt att de inte kommit till insikt att cirkelmodellen tar tid och kräver att man 

arbetar med både genrer och faser mer än en gång. Lärarna i studien kanske var vana att 

arbeta med mer traditionella läromedel. Frågan är dock med vilken metod eleverna utvecklar 

sin språk- och ämneskompetens på bästa sätt.  

 

Målet med den genrepedagogiska undervisningen är att ge eleverna mening och sammanhang 

på ett tydligt och explicit sätt. De didaktiska grundfrågorna ”hur”, ”vad” och ”varför” kan 

därför kopplas till genrepedagogiken, även om de inte hör till något av tre bordsbenen. Våra 

elever måste och vill ha klart för sig vad de ska lära sig, varför just det är viktigt och hur de 

ska gå tillväga. Något som kan konstateras utifrån min studie är att med hjälp av det 

genrepedagogiska arbetssättet synliggörs dessa tre grundfrågor på ett mer naturligt sätt än mer 

traditionell skrivundervisning, där eleverna oftast lämnas ensamma direkt i den individuella 

textproduktionen. Det blir alltså en vinning för både elever och lärare, eftersom 

cirkelmodellen har sina fyra faser med fasta strukturer, som enkelt går att anpassa till just den 

elevgrupp man arbetar med för tillfället. 

 

Som tidigare nämnt kan denna undersökning inte presentera allmängiltiga slutsatser vad gäller 

mellanstadielärares genrepedagogiska undervisning. Istället ligger studiens användbarhet i att 

man kan se en tydlig koppling mellan hur facklitteraturen beskriver genrepedagogikens grun-

der, samt hur lärarna tillämpar de i praktiken. Även fast genrepedagogiken med dess fasta 

cirkelmodell har sin gång, så är både facklitteraturen och de intervjuade lärarna överens om 

att man kan göra modellen till sin egen och använda sig av den på ett flexibelt sätt. 

 

Att inte lärarna arbetar exakt så som facklitteraturen beskriver är enbart sunt och en bekräf-

telse på att de kan göra modellen till sin egen i undervisningen. Förövrigt bekräftar studien ti-

digare forskning som gjorts inom området. För att sammanfatta några viktiga didaktiska im-

plikationer kan det konstateras att de intervjuade lärarna är nöjda med arbetssättet och upple-

ver det som gynnsamt, trots att de även känner ett behov av att vara flexibla i undervisningen.   
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7.1 Slutsats 

Syftet med föreliggande arbete var att undersöka hur genrepedagogiken presenteras, värderas 

och omsätts i praktik enligt genrepedagogisk facklitteratur samt enligt yrkesaktiva lärare. Jag 

ville även få svar på om det råder en samstämmighet kring hur de båda parterna tillämpar och 

värderar arbetssättet. I följande avsnitt presenteras de mest betydelsefulla slutsatserna. 

 

Deltagarna i intervjustudien var alla trygga med cirkelmodellens grundtankar. Cirkelmodellen 

och dess fyra faser var det som betonades mest, eftersom lärarna själva var säkra på området. 

Det framkom tydligt hur lärarens kunskap om modellen påverkade undervisningen, eftersom 

lärarna ansåg sig kunna vara flexibla i sin undervisning och anpassa modellen och dess faser 

till den specifika undervisningsgruppen. En negativ aspekt med arbetssättet ansåg lärarna vara 

att de elever som har lätt för att skriva fort tröttnar på att gå igenom cirkelmodellens faser om 

och om igen. Detta kunde dock åtgärdas genom att lärarna använder sin erfarenhet och finger-

toppskänsla för att känna av när det är läge att gå vidare i undervisningen och därmed nästa 

fas. Den funktionella grammatiken arbetades det dock inte lika flitigt med separat, istället 

vävdes den ihop med genren och dess uppbyggnad. Användningen av ett metaspråk i klass-

rummet för att synliggöra språkliga processer är något som alla de intervjuade lärarna ansåg 

som centralt och mycket användbart. Eleverna lär sig bland annat att samtala om språket och 

dess byggstenar. 

 

Att låta eleverna arbeta på sitt förstaspråk d.v.s. modersmål är något som både facklitteraturen 

och de informanterna trycker på, eftersom det då byggs en bro till svenskan och får arbeta på 

en hög språklig nivå genom att utnyttja sitt starkaste språk. Detta stärker elevens självkänsla 

och tillit till sin egen förmåga, vilket är en förutsättning för elevens fortsatta språk- och kun-

skapsutveckling.  

 

Stöttning är ett centralt begrepp inom genrepedagogiken, vilket också visat sig genom min 

studie. Både facklitteraturen och lärarna lade mycket vikt vid begreppet och dess innebörd ge-

nom att poängtera hur viktigt det är att eleverna inte lämnas själva med texter som ska skrivas 

eller läsas.  Genom att stötta eleverna och hela tiden ”tänja” på gränserna genom cirkelmo-

dellens faser så får fler elever chans att hänga med i undervisningen, förhoppningsvis lyckas 

och därmed utvecklas och glädjas åt den progression som skett. 
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Facklitteraturen presenterar genrepedagogiken som en bred och flexibel modell som kan an-

vändas i skolans alla ämnen. Detta är något som de intervjuade lärarna också ansåg som posi-

tivt, eftersom både de och eleverna känner igen modellens struktur, vilket gör att det blir na-

turligt att använda den i fler skolämnen.   

 

Vad tycker eleverna själva om det genrepedagogiska arbetssättet? Hur kan det se ut i 

praktiken när lärarna arbetar med genrepedagogik? Är det stor skillnad på elevers resultat på 

skrivdelen på nationella proven i åk 6, med bakgrund mot om de har blivit undervisade enligt 

genrepedagogiken kontra mer traditionell skrivundervisning? Detta är ytterligare frågor som 

skulle kunna besvaras i en kommande studie.  
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Bilaga 1 - Missivbrev 
 

Till lärare om arbetar med genrepedagogik i åk 4–6 

Information och förfrågan om deltagande i en kvalitativ studie 

  

Jag heter Anna Edström läser till grundskollärare för årskurs 4–6 vid Karlstads universitetet. I 

utbildningens sista termin ingår att skriva ett examensarbete. Jag genomför därför en studie 

för ett sådant examensarbete om genrepedagogik i årskurs 4–6.  

 

Vi lärare behöver kunna använda flera olika verktyg, strategier och metoder för att eleverna 

skall kunna tillägna sig ett korrekt skriftspråk inom flera olika genrer, i skolans alla ämnen. 

Ett exempel på en metod att använda sig av är genrepedagogik, som under de senaste åren har 

fått ett stort genomslag, med dess strukturerade och stöttande arbetssätt.  

 

Syftet med denna studie är att undersöka hur genrepedagogiken presenteras, värderas och 

omsätts i praktik enligt genrepedagogisk facklitteratur samt enligt yrkesaktiva lärare.  

 

De metoder jag har tänkt använda mig av i min studie är intervju och litteraturgenomgång. 

Intervjuerna kommer att beröra hur lärare tillämpar genrepedagogiken i praktiken och hur de 

värderar arbetssättet. Litteraturstudien kommer att beröra hur de handböcker som finns för 

lärare presenterar genrepedagogikens grunder och hur arbetssättet värderas och lyfts fram. 

 

Jag vill tillfråga dig som är svensklärare i åk 4–6 och har erfarenhet av att arbeta med 

genrepedagogik om deltagande i denna studie. Om du är intresserad av att delta i intervju och/ 

eller observation, kontakta mig gärna.  

 

Det är helt frivilligt att medverka i studien och du kan när som helst avbryta din medverkan, 

utan några som helst negativa följer. Intervjun kommer att genomföras på din arbetsplats och 

beräknas ta 30–60 minuter.  

 

Materialet från både intervjuerna och observationerna kommer att behandlas konfidentiellt 

och det kommer att förvaras så att ingen obehörig kommer att kunna ta del av det. Inga 

enskilda personer kommer att kunna identifieras i examensarbetet. 

 

Kontakta mig gärna om du har några övriga funderingar angående studien! 

 

Karlstad 2018-03-06 

 

Studerande: Anna Edström   Handledare: XX 
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Bilaga 2 - Intervjuguide 

 

Huvudtema 1 – uppvärmningsfrågor 
 

Hur länge har du arbetat som lärare?  

 

Vilken utbildning har du?  

 

Vilka årskurser har du arbetat med?  

• Vilken årskurs arbetar du med nu? 

Jag har förstått att ni arbetar genrepedagogiskt. Hur länge har ni gjort det?   

• Vem kom med initiativet till detta sätt att arbeta?  

• Hur lärde du dig om genrepedagogiken? I lärarutbildning? Från medarbetare? Från skolan? 

Från handböcker eller forskning?  

 

Hur omfattande och systematiskt arbetar ni med genrepedagogik? (är den central i hela 

upplägget eller finns det bara inslag av den?).  

Utgår du från någon speciell källa, till exempel en viss bok eller något annat material?  

 

 

Huvudtema 2 – genrepedagogik i praktiken 
Hur bekant är du med cirkelmodellen? 

 

Hur ser du på de olika faserna i cirkelmodellen (bygga upp kunskap, dekonstruktion, 

gemensam konstruktion, självständig konstruktion)?  

• Lägger du lika stor vikt vid alla faser?  

 

 

•Tillämpar du cirkelmodellen på ett explicit sätt? (textens syfte, struktur & språkliga drag) 

• Tror du detta blir märkbart för eleverna? 

• Hur tror du isåfall att eleverna upplever detta sätt att strukturera arbetet? 
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• Tror du att detta upplägg är särskilt effektivt för att uppnå kunskapskraven? 

 Varför?  

  

Ett centralt syfte med genrepedagogiken är att öka elevernas medvetenhet om texters 

övergripande struktur i olika textgenrer. 

• Tror du att eleverna utvecklar sådan medvetenhet utifrån ditt sätt att arbeta? JA,  

• Vad är nyttan med det? 

• Tror du att denna aspekt av genrepedagogiken bidrar till bättre skrivförmåga? 

• Tror du att denna aspekt av genrepedagogiken bidrar till bättre läsförståelse? 

 Varför?   

 

Stöttning (scaffolding) är ett centralt begrepp i genrebaserad undervisning. 

• Ser du någon koppling mellan scaffolding och genrepedagogik? Man får mycket verktyg att 

stötta eleverna på vägen. 

• På vilket sätt lär sig eleverna att förbättra sina texter, med hjälp av lärarens stöttning? 

 

Den grammatiska delen av elevernas genremedvetenhet är något som lärarna brukar lära ut i 

den genrepedagogiska modellen. Några exempel på det är vilka begrepp som behövs för att 

förstå genren och ämnet i fråga, vilka relationer deltagarna i texten har samt vilken roll 

kommunikationssättet spelar för förståelsen av texten.   

• Lägger du vikt vid detta i din undervisning?  

• Tycker du att det fungerar bra? 

• Om inte, hur arbetar du med den grammatiska delen i undervisningen?  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

49 

 

Huvudtema 3 – lärares tankar och åsikter om det 

genrepedagogiska arbetssättet 
Arbetar du även med andra metoder och modeller än genrepedagogiken?  

Har du arbetat med andra metoder och modeller tidigare? 

Finns det några särskilda arbetssätt utöver genrepedagogiken som du är intresserad av eller 

skulle vilja arbeta med?  

 

Om du föredrar genrepedagogiken över andra arbetssätt, varför?  

 

Om du föredrar andra arbetssätt före genrepedagogiken, varför? 

 

Några särskilt viktiga fördelar med arbetssättet? Några nackdelar? 

 

Anser du att du kan vara flexibel i och styra över din undervisning, trots till exempel 

 cirkelmodellens tydliga struktur?  

• Om ja, hur? 

• Om inte, varför?  

 

Om du skulle sammanfatta din (lärarens) roll i den genrepedagogiska undervisningen, hur 

skulle det låta?  

 

Skulle din roll som lärare fungera på ett annat sätt om du inte arbetade genrepedagogiskt?  

 

Anser du att genrepedagogiken är särskilt lämpad för att arbeta i linje med Lgr11? Ja, varje 

individ, stöttning. 

 

Är genrepedagogiken en särskilt väl lämpad metod för att hjälpa eleverna till att uppnå      

kunskapsmålen? 

 

Övriga synpunkter som du vill föra fram? 

 

 


