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Förord

Jag vill  tacka alla de personer som hjälpt mig på vägen till  att  utföra denna uppsats.  Mina fyra 

informanter samt deras elever, som delgav sina erfarenheter av att arbeta med skrivundervisning.  

Tack  vare  dem  får  jag  möjligheten  att  sprida  kunskap  om  olika  arbetssätt  vid  skrivinlärning 

angående genrer. Björn Bihl, universitetslektor vid institutionen för språk, litteratur och interkultur 

vid Karlstads universitet, som gett mig synpunkter på det som jag har skrivit och hur jag har skrivit.  

Sist men inte minst vill jag tacka min man som har varit till stor hjälp. 



Sammandrag

I denna uppsats presenteras en studie med syftet att undersöka  hur ett fåtal lärare som undervisar i 

svenska jobbar med texttyper i skrivundervisning samt hur dessa lärare   skapar en språklig miljö 

som  främjar  alla elevers  lärande.  Uppsatsen  vill  dessutom  utreda  hur  de  medverkande 

svensklärarna stöttar andraspråkselevers språk- och kunskapsutveckling och om lärarna använder 

sig av en explicit undervisning när de undervisar i texttyper.  Slutsatsen visar att undersökningens 

lärare använder sig av en ”traditionell” undervisning som verkar fokusera på erfarenheter som elever 

med majoritetsbakgrund har.  De begrepp och termer som läraren antar är nya eller okända för  

eleverna förklaras  i  klass,  dock är  lärarna  medvetna om att  somliga  andraspråkselever  inte  har 

förstått dessa. Undersökningen visar att de medverkande lärarna inte använder sig av något explicit  

arbetssätt i sin skrivundervisning. Dessa lärare anser att grammatik är för svårt för eleverna att ta till  

sig  och  skulle  bara  försvåra  elevernas  skrivutveckling.  I  klasserna  verkar  det  inte  finnas  ett  

samtalsklimat  som  är  så  viktigt  i  språkinlärning  enligt  det  sociokulturella  perspektivet  och 

genrepedagogiken.

Nyckelord:  skrivinlärning,  språkinlärning,  andraspråksinlärning,  genre,  genrepedagogik, 
cirkelmodellen



Abstract

This paper presents a study designed to investigate how a few teachers, who teach in Swedish work 

with  genres  in  writing  instruction  and  how  these  teachers  create  a  linguistic  environment  that 

promotes learning of  all pupils. The essay also wants to investigate how the participating Swedish 

teachers support second language students' language and knowledge progress, and if these teachers 

use an explicit instruction when they teach genres. The conclusion shows that the teachers, who 

participated in this  survey,  use a  “traditional”  teaching which usually  focus  on experiences  that 

students with a majority background have. The concepts and terms that the teacher assume are new 

or  unknown to  the  students  are  explained  in  class,  however,  the  teachers  are  aware  that  some 

students do not understand them. The survey shows that the participating teachers do not use any 

explicit procedures in their writing instruction. These teachers think that grammar is too difficult for 

students  to  grasp and it  would only hamper students'  writing development.  In the participating 

classes does not seem to exist a climate that encourage discussion, which is so important regarding 

learning according to the socio-cultural perspective and genre pedagogy. 

Keywords: writing , language learning, second language learning, genre, genre pedagogy, The 
Teaching Learning Cycle
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1. Inledning

Enligt Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 20111 (Skolverket 2011a; 

Skolverket 2011b) är syftet med undervisningen i ämnet svenska och svenska som andraspråk 

att  eleverna  utvecklar  kunskaper  i  och  om  det  svenska  språket.  Eleverna  ska  ges 

förutsättningar  att  utveckla  sitt  tal-  och  skriftspråk  så  att  de  får  förtroende  till  sin 

språkförmåga  och  kan  uttrycka  sig  i  olika  sammanhang  och  för  diverse  syften.  Genom 

undervisningen ska de ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och 

lära.  I  kursplanen  nämns  under  rubriken  centralt  innehåll för  årskurs  sju  till  nio  att 

undervisning ska ge förutsättningar så att elever kan utveckla ”strategier för att skriva olika 

typer  av  texter  med  anpassning  till  deras  typiska  uppbyggnad  och  språkliga  drag” 

(Skolverket, 2011a:6,7 ; Skolverket, 2011b: 6, 7). 

Vikten av att man som ämneslärare är medveten om vad som kännetecknar språket i ens 

undervisningsämne,  betonas  av  många forskare  (Skolverket,  2012:35).  Det  skolrelaterade 

språkbruket  avviker  ofta  från  det  språk  som  barnen  är  vana  vid  från  sin  hemmiljö  och 

skolkunskaperna är ofta abstrakta.  För att  nå framgång i  skolan, måste eleverna ha goda 

kunskaper i  det svenska språket.  Inte alla elever har detta.  Läsåret 2009/10 lämnade var 

tionde  elev  med  svensk  bakgrund  grundskolan  utan  grundläggande  behörighet  till  de 

nationella programmen i gymnasieskolan. Samma läsår lämnade nästan var fjärde elev med 

utländsk  bakgrund  grundskolan  utan  grundläggande  behörighet  till  de  nationella 

programmen i gymnasieskolan (Skolinspektionen, 2014). 

Dagens Sverige är  ett  multikulturellt  land och antalet  flerspråkiga elever ökar.  Var femte 

grundskoleelev har utländsk bakgrund och det är just dessa elever med utländsk bakgrund 

som är starkt överrepresenterade bland de elever som inte når grundskolans mål  i samtliga 

ämnen, enligt Skolinspektionen (2014). Min studie utgår från ett interkulturellt perspektiv,  

vilket omfattar alla elever i skolan oavsett elevers nationalitet och språk. Det berör även alla 

lärare som medverkar i denna studie oavsett antalet flerspråkiga elever på skolan . 

Det är en stor utmaning för lärare att ge alla elever tillgång till skolans språk så att de kan 

uppnå  läroplanens  och  kursplanens  mål.  Lärarna  möter  elever  med  skilda  bakgrunder, 

kompetenser och behov varje dag. Lärarnas uppdrag är att skapa möjligheter för var och en 

av dem att nå målen i alla ämnen (Johansson & Sandell Ring, 2012:14). Elever som studerar 

på ett annat språk än sitt modersmål ställs inför en stor utmaning, eftersom de måste lära sig 

1 I fortsättningen används förkortning Lgr 11. 
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nya ämneskunskaper på ett språk som de inte fullt ut behärskar. Ämnesundervisning innebär 

dessutom ofta krav på nya språkfärdigheter. Inom ämnet svenska ska elever tillägna sig olika 

texttyper, vilka innehåller vissa grammatiska och textuella drag som varierar beroende på de 

texttyper som förekommer i ämnet svenska. För att flerspråkiga elever ska lyckas i skolan 

behövs en språkutvecklande undervisning. Detta innebär att svensklärare bör anamma en 

språkpedagogik som gör det möjligt att systematiskt arbeta med de flerspråkiga elevernas 

språk- och kunskapsutveckling (Holmegaard & Wikström, 2004:539). 

Ett sätt att utveckla elevens språkförståelse är att använda sig av en explicit metod som heter 

genrepedagogik. Språket förekommer alltid i social kontext och därför undervisas eleven i  

denna pedagogik  explicit  i  hur  olika texter  byggs  upp,  beroende på syfte  och mottagare.  

Genrepedagogik ser till att eleverna blir medvetna om olika texters olika språkliga mönster 

och  strukturer  samt att  olika  texter  har  olika syften.  Genrepedagogik  kan användas  som 

verktyg för att stärka svenska som andraspråkselever och de elever som har svenska som 

modersmål i sin skriftliga förmåga, vilket inte minst handlar om att bättre förstå det mer 

abstrakta  skolrelaterade  språket  (Johansson  &  Sandell  Ring,  2010).  Elever  behöver 

skrivundervisningen som stödjer deras skrivutveckling genom att göra dem medvetna om de 

kommunikativa  verktyg,  som  de  kan  använda  för  att  förbättra  sina  texters  kvalitet  och 

anpassa texten till dess sammanhang och syfte (Skolporten, 2012:7). 

1.1 Syfte och frågeställningar

Det aktuella området i den här uppsatsen är skriftundervisning i genrer. Det övergripande 

syftet  med denna uppsats  är  att  undersöka hur ett  fåtal  lärare som undervisar i  svenska 

jobbar med genrer i skriftundervisning. Det står uttryckligen i kursplanen för grundskolan att 

alla  elever  ska  kunna skriva och  läsa  olika  genrer  och  ambitionen  är  att  ta  reda  på  hur 

svensklärare2 skapar en språklig miljö som främjar alla elevers lärande. Uppsatsen har ett 

särskilt fokus på flerspråkiga elever och vill utreda hur de medverkande svensklärarna stöttar  

andraspråkselevers språk- och kunskapsutveckling.

Frågeställningar:

• Hur undervisar svensklärare i genrer i klassen?

• Hur  anpassar  svensklärare  skrivundervisningen  till  andraspråkselever  när  de 

undervisar  i  genrer  så  att  den  utvecklar  samtliga  elevers  skrivande  i  större 

utsträckning?

2 I fortsättningen används termen svensklärare, utan att ta hänsyn till om de lärarna är behöriga. 
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• Vilken sorts metod använder de medverkande svensklärarna i denna studie när de 

arbetar med genrer i sin skrivundervisning?

• I vilken utsträckning använder lärarna sig av genrepedagogik i sin skrivundervisning? 

2. Bakgrund

Detta  bakgrundsavsnitt  fokuserar  på  och  diskuterar  några  viktiga  begrepp.  Teorier  om 

språkinlärning redogörs i avsnitt 2.1. och i avsnitt 2.2 resoneras kring andraspråksinlärning. 

Avsnitt 2.3 handlar om skriftspråk och skriftutvecklingen. Avsnitt 2.4 uppvisar och resonerar 

kring  genren  och  i  avsnitt  2.5  redovisas  genrepedagogiken.  I  avsnitt  2.6  presenteras 

cirkelmodellen och avsnitt 2.7 redogör för den traditionella undervisningen. Avsnitt 2.8 visar 

genrepedagokiken i praktiken och slutligen avsnitt 2.9  redovisar och diskuterar kritiken mot 

en explicit undervisning.

2.1 Teorier om språkinlärning

Språket är ett komplext och dynamiskt system av symboler, som gör det möjligt att använda 

det på ett varierande sätt.  Språket har i huvudsak en social funktion och är dessutom en 

mycket  viktig  faktor  för  den  kognitiva  förmågan,  eftersom  det  påverkar  människans 

tänkande. Språket hjälper oss att lösa problem genom diskussioner med andra och oss själva 

samt genom analyser (Svensson, 2009:12). 

Det finns många inflytelserika teorier om hur barn tillägnar sig språk. De teoretiska 

utgångspunkterna från vilka forskare har studerat språkutvecklingen har förändrats under de 

senaste  decennierna.  Detta  har  lett  till  att  man  har  valt  olika  tillvägagångssätt  för  att 

stimulera barnen språkligt. Kunskap om olika teorier är viktig för att kunna reflektera över 

dagens syn på hur  språkutvecklingen sker samt de pedagogiska konsekvenserna av detta 

synsätt  (Svensson,  2009:23).  Eftersom  den  sociokulturella  teorin  har  influerats 

genrepedagogiken mest ägnas enbart uppmärksam åt den i denna begränsade studie.

 

2.1.1 Sociokulturell teori

Den främsta företrädaren för den sociokulturella teorin är Lev S. Vygotskij. Denna teori visar 

hur  den  mänskliga  utvecklingen  har  anknytning  till  det  sociala,  historiska  och kulturella 

sammanhanget och inte ska ses isolerat. Som Piaget studerade Vygotskij  barns utveckling 

med fokus på den mentala utvecklingen men han ansåg att det sociala samspelet var nyckeln 
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till den mentala utvecklingen. Vygotskij menade att språkutvecklingen är även beroende av 

biologiska  faktorer  och  därför  måste  språkutvecklingen  studeras  såväl  ur  ett 

utvecklingsperspektiv  som  ur  ett  kulturellt,  socialt  och  historiskt  perspektiv  samt  ett 

individperspektiv  (Svensson, 2009:30,32).

Relationen  mellan  tänkandets  och  språkets  utveckling  har  stått  i  fokus  i  både 

konstuktivism och  den  sociala  teorin.  Piaget  tyckte  att  det  var  tanken  som ledde  till  ett 

utvecklat språk men Vygotskij ansåg att språket fungerar i ett specifikt utvecklingsområde 

som har sin grund i den förspråkliga kommunikationen. Följaktligen är språkutvecklingen 

inte nödvändigtvis beroende av den kognitiva utvecklingen, vilket betyder att  språket och 

tänkandet är åtskilda hos det lilla barnet. Språket kommer att påverka tänkandets utveckling 

när barnet har kommit upp i en viss språklig nivå (Svensson, 2009:33).

 Språket  är  beroende  av  den  kultur  barnet  lever  i  och  speglar  därför  kulturen. 

Vygotskij menade att språket hade som funktion att socialt anordna människors verksamhet 

och är ett redskap för tänkande. Han påstod att människan tänker verbalt  och att det är 

individens tal till sig själv. Det inre talet har en social karaktär. Vårt inre beteende formas 

genom tänkandet och det sker i samband med att vi anpassar vårt beteende till andra. Vår  

personlighet  formas  av  social  interaktion.  I  likhet  med  Piaget,  tycker  Vygotskij  att  de 

erfarenheter  som barnet  gör  under  de  första  levnadsåren  är  mycket  väsentliga  men han 

lägger  tonvikten  på  de  sociala  erfarenheternas  betydelse  för  språkutvecklingen.  För  att 

utvecklas behöver människan andra individer att spegla sig i, såväl socialt och kognitivt som 

språkligt.  Vygotskij  ansåg  att  barnets  språk  utvecklats  och  fungerar  först  i  ett  socialt 

sammanhang, i interpsykisk funktion. Senare assimilerar barnet språket och det blir en del av 

hens egenskaper och funktioner. Barnet kan vid den tidpunkten använda språket individuellt, 

för att tänka (Svensson, 2009:33).

Det är viktigt att barnet deltar i kulturellt betingade verksamheter under ledning av 

mognare  och  mer  kunniga  personer  som hjälper  barnet  att  öka  tankeförmågan i  sociala 

sammanhang. Enligt Vygotskij tillägnar sig individen redskapen, för att kunna kommunicera 

klart och entydigt på detta sätt. Genom rika upplevelser av olika slag, får barnet mycket att 

kommunicera om, vilket leder till språklig utveckling, samt leder det språkliga samspelet till 

ökad intellektuell förmåga (Svensson, 2009:34,35). 

Vygotskijs teori om att språket utvecklar tanken har ännu större betydelse när barnen 

är i skolåldern. Äldre barn kan lösa problem i tankarna via ett språk som har internaliserats. 

Detta centrala begrepp i Vygotskijs teori innebär att barnet måste ta till sig och göra om ny 

kunskap  och  information  så  att  det  känns  som  barnets  egen  kunskap.  Både  Piaget  och 

Vygotskij  menar  att  individens  aktivitet  är  utgångspunkten  för  utveckling;  barnet  måste 

bearbeta informationen aktivt (Svensson, 2009:30,36).  
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 De pedagogiska konsekvenserna av Vygotskijs teorier är att barnet måste umgås med 

vuxna och barn i olika åldrar för att samtala och samspela med dem. Samspelet med vuxna 

och äldre barn på en högre nivå bidrar till barnets mognad och utveckling. Barnet måste 

också få många och varierande möjligheter att jobba och undersöka sin omgivning, i vilket 

mycket uppstår att tala om (Svensson, 2009:37).

En viktig term i den sociokulturella teorin är den proximala utvecklingszonen (zonen 

för närmaste utveckling).  Med denna menas skillnaden mellan vad ett barn kan göra med 

hjälp  av  en  erfaren  person  och  vad  det  kan  klara  av  själv  på  egen  hand.  Ur  ett  

inlärningsperspektiv betyder detta att när elever i början av sin språkinlärning får hjälp och 

stöd av exempelvis en lärare att lösa uppgifter och utmaningar, kommer de efter ett tag att 

kunna använda dessa kunskaper för att lyckas med samma saker själva utan hjälp (Gibbons,  

2006:26,29).

2.2  Andraspråksinlärning

Andraspråksinlärning  rör  processen  av  tillägnande  av  ett  nytt  språk,  vilket  kan  vara  ett 

andraspråk (L2) eller ett främmande språk. Det finns olika metoder och sätt att arbeta för att  

stimulera  andraspråkselevers  språk-  och  kunskapsutveckling  på  bästa  sätt. 

Andraspråkselever står inför utmaningen att ta till sig kunskap på ett språk som inte är deras  

modersmål.  Skolspråk  är  också en utmaning för  att  detta  språk är  specialiserat  och  ofta 

ämnesinriktat.  Schleppegrell  (2009:79)  menar  att  andraspråkselevernas  inlärning  bör 

fokusera  på  språkets  betydelse  och  användning  inom  de  olika  skolämnena. 

Andraspråkselever  måste  få  lära  sig  om språket  och  genom  språket,  vilket  betyder  både 

språkets  funktionalitet,  grammatik och struktur samt med språket som utgångspunkt vid 

inlärning av ämnen (Schleppegrell,  2009:80). Ett sätt att åstadkomma detta är genom en 

språkinriktad undervisning, där utvecklingen av språket är ett medel för att ta till sig och 

förstå de olika ämnenas innehåll (Hajer & Meestringa, 2010:18).

Det finns många exempel på hur en språkinriktad undervisning kan utformas. Enligt 

Hajer & Meestringa (2010:119) kan man betona och upprepa nyckelord samt viktiga begrepp 

och förklara dem många gånger på olika sätt, vilket ger eleverna möjlighet att  ta till sig det  

ämnesspecifika språket. Man kan även förenkla ord genom att hitta synonymer eller använda 

bildspråk (Hajer & Meestringa, 2010:122). Används bilderna på ett tydligt och förklarande 

sätt är de språkutvecklande och stimulerar språkinlärningen, menar Cerú (1993a:49).

Ett annat sätt  att  anpassa undervisningen till  andraspråkselever är  genom att  låta  

eleverna få tid att tänka på hur de ska svara på frågorna. Andraspråkselever som inte har 

svenska  som  sitt  modersmål  behöver  mer  betänketid  än  en  elev  som  har  svenska  som 

modersmål och måste få den tiden för att inte hämmas i sitt tänkande (Gibbons, 2009:200). 

Cerú  (1993b:18)  understryker  också  svårigheterna  med  att  lära  sig  ett  nytt  språk  och 
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samtidigt få ämnesundervisning på det nya språket. Även hon menar att de måste få den tid 

som  krävs  för  varje  individ.  Att  tillägna  sig  ett  andraspråk  är  svårt  och 

andraspråksundervisningen bör bygga på att stödja inlärningen av språket som svenska barn 

redan kan när de börjar skolan och som är förutsättningen för att de ska kunna lära sig, enligt  

Cerú   (1993b:7).

Enligt  Gibbons  (2009:36,  82)  hör innehåll  och språk ihop.  Detta  är  skälet  till  att 

utveckla en ämnesspecifik litteracitet, för att kunna förstå och hantera ämnets språk likväl 

som  innehåll.  Denna  litterata  förmåga  innebär  att  man  förstår  ämnets  grundläggande 

principer  och  att  man  har  förmågan  att  bygga  resonemang  på  ett  ämnesspecifikt  sätt 

(Gibbons,  2009:83). Varje ämne har olika typer av litteracitet,  vilket innebär att eleverna 

behöver lära sig ett nytt språk inom varje ämne (Gibbons, 2009:28).

Språket  varierar  beroende  på  sammanhanget  och  därför  är  det  viktigt  att 

undervisningen  integrerar  innehåll  och  språk.  Språket  bör  användas  som ett  redskap för 

utveckling och lärande hos eleverna och genom att konkretisera ämnesspecifika begrepp kan 

eleverna få en bättre förståelse för deras betydelse (Skolverket, 2009). För att detta ska ske 

på bästa sätt menar Gibbons (2009:71) att språkövningar måste göras i ett sammanhang och 

eleverna  måste  få  hjälp  att  förstå  språkets  strukturella  form  och  grammatik  samt  dess 

mening och funktion. 

Holmegaard & Wikström (2004:539) menar att andraspråkseleverna ställs inför en 

stor utmaning, eftersom de måste tillägna sig nya ämneskunskaper på ett språk som de inte 

fullt  ut behärskar.  För att andraspråkseleverna ska lyckas både i språk och i  ämne krävs,  

enligt Holmegaard & Wikström (2004:539) att ämnesundervisningen är språkutvecklande.

Lärarna måste vara medvetna om sitt ämnes språkliga krav och det ämnesspecifika 

språkets funktion. Detta innebär enligt Gibbons (2009:219) att lärarna också måste ha en 

medvetenhet  kring  andraspråksinlärning  och  på  olika  sätt  stötta  språkutvecklingen  hos 

andraspråkseleverna. Undervisningen bör anpassas efter elevens individuella behov, och för 

att  lyckas  med  detta  krävs  att  läraren  har  en  utbildning  inom  svenska  som  andraspråk 

(Skolverket, 2010c).

Under sjuttiotalet och tidigare delar av åttiotalet var Krashens teorier ledande och 

hans  inflödeshypotes  och monitorteori  är  några  av  dem.  Inflödeshypotesen  går  ut  på att 

spontan inlärning  behöver  ett  språkligt  inflöde,  som ligger  lite  högre  än inlärarens  nivå. 

Krashen skilde mellan inlärningsprocesserna acquisition och learning. I den första processen 

lär en inlärare sig ett språk genom kontakt med det språket och utan explicita regler, medan i 

den  andra  lär  sig  inlärare  genom  explicita  regler.  Det  betyder  att  reglerna  inte  blir  

automatiserade, m.a.o. det medvetet inlärda systemet fungerar som en monitor. Monitorn 

kan kopplas på i förväg för att redigera eller efteråt för att korrigera och påverkar på det 

sättet våra yttranden. Long (1983) jämförde i elva studier effekten av formell undervisning 
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och  naturlig  exponering  gällande  inlärninghastighet.  Han  kom  till  slutsatsen  att  formell 

undervisning har en positiv påverkan. Detta står i kontrast med Krashens hypotes att inflöde 

är det enda som se till att ett lyckat språktilläggande sker och att formell undervisning enbart 

har  mycket  begränsade  effekter  (Abrahamsson,  2009:192).  Holmegaard  och  Källström 

(1993:203)  menar  också  att  det  är  bäst  när  reglerna  kan  komma  in  i  naturliga 

kommunikativa  sammanhang,  men  de  anser  att  även  bundna,  specifika  övningar  bör 

förekomma. 

2.3 Skriftspråk

Språk är ett av flera sätt att kommunicera och det är via språket vi får kontakt med andra 

människor.  Det  betyder  att  språk,  som vanligen avser  tal-  eller  skriftspråk,  är  viktigt  för 

människans hela utveckling (Svensson, 2009:12). Skriftspråk  har  i  sin  helhet  en  indirekt 

koppling till talspråket; vi skriver vanligen inte som vi talar och vi talar inte som vi skriver.  

Skrivna texter är också ofta dekontextualiserade, vilket betyder att texterna är oberoende av 

de sammanhang vari de skrivs (Skolverket, 2010a:25). 

Målen i ämnet svenska och svenska som andraspråk skiljer sig nästan inte åt gällande 

skriftspråk.  Enligt Lgr 11 ska undervisningen i ämnet svenska 

syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket.  Genom  undervisningen  ska  

eleverna  ges  förutsättningar  att  utveckla  sitt  tal-  och  skriftspråk  så  att  de  får  tilltro  till  sin  

språkförmåga  och  kan  uttrycka  sig  i  olika  sammanhang  och  för  skilda  syften.  Det  innebär  att  

eleverna genom undervisningen ska ges  möjlighet  att  utveckla språket  för  att  tänka, kommunicera  

och lära. (Skolverket, 2011a:222)

I  årskurs 7  till  9  ska eleverna lära  sig strategier  för  att  skriva olika typer  av  texter  med  

anpassning  till  deras  typiska  uppbyggnad  och  språkliga  drag  (Skolverket,  2011a:225; 

Skolverket, 2011b:243). Eleverna ska bekanta sig med beskrivande, förklarande, utredande, 

instruerande  och  argumenterande  texter.  Eleverna  ska  kunna  förstå  texternas  syften, 

innehåll,  uppbyggnad och språkliga drag (Skolverket, 2011a:226). För ämnet svenska som 

andraspråk tillkommer texternas ord och begrepp (Skolverket, 2011b:244). 

Att lära sig skriva innebär att man lär sig delta i språkliga aktiviteter som inte alltid 

liknar de talspråkliga aktiviteter som man är van vid från tidigare. Skrivna texter är ofta mer 

självbärande än talade texter samt är ofta informationsmässigt täta och väl sammanhållna 

kring en textkärna. Ofta har de även en mer komplex språklig uppbyggnad. Olika typer av 

skrivna  texter,  så  kallade  genrer,  kan  dessutom se  mycket  olika  ut,  till  exempel  en  mer 

berättande gentemot en mer faktainriktad text.  Skrivandet av svårare texter kan underlättas 

av  goda  stödstrukturer och  ett  bra  för-  och  efterarbete.  Det  finns  många  olika  sätt  att 
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förbereda  sig  inför  skrivandet  av  en  text  och  ett  exempel  är  textsamtal (Skolverket, 

2010a:26).

Ett  ytterligare  sätt  att  underlätta  skrivandet  av svårare  texter  är  genom att  skriva 

tillsammans och att samtala kring det man skriver. Liberg menar att det är sannolikt det allra 

viktigaste  stöd  man kan  ge  för  att  barns  och  ungas  skrivande  ska  utvecklas  (Skolverket,  

2010a:29). Detta arbetssätt står centralt i genrepedagogiken. 

2.3.1 Skrivutveckling

Att  kunna  ett  språk  betyder  att  man  behärskar  en  rad  beståndsdelar:  uttal,  grammatik, 

automatiserat  språk,  ordförråd  samt  pragmatik.  Om  språket  ifråga  har  ett  skriftspråk, 

bemästrar  man också  de  två  sidorna  av  skriftspråklig  kompetens:  förmågan att  läsa  och 

skriva språket. Alla dessa delar av språklig kompetens lärs in på delvis olika sätt och olika 

erfarenheter behövs för att de ska utvecklas. Det man behöver för att få ett stort ordförråd i 

ett språk är inte detsamma som man behöver för att få ett bra uttal. Ett barn lär sig under de 

första åren i livet automatiserat språk, uttal och grammatik sida vid sida i sitt modersmål. 

Detta brukar vara klart när barn börjar skolan. Under barnets återstående liv utvecklas andra 

språkliga förmågor: ordförråd, pragmatik samt i aktuella fall skriftspråk. Dessa förmågor är 

av en helt annan art (Ladberg, 2007:33). 

För att en person ska kunna lyckas i sitt skrivande finns det vissa förutsättningar och 

villkor. En sådan aspekt är skrivarens mer grundläggande språkliga förmågor som att kunna 

minnas och återge kortare och längre textavsnitt samt att vara en aktiv språkdeltagare. Den 

metaspråkliga förmågan att exempelvis ha god kunskap om bokstäverna och språkljuden och 

vår fonologiska medvetenhet samt att ha kunskaper om hur texter skapas och byggs upp är 

en  ytterligare  aspekt.  Viktiga  förutsättningar  som metakognitiva  förmågor  behövs  för  att 

kunna reflektera över hur skrivandet går till och veta vilka strategier man använder. För att  

kunna utveckla ett hållbart skrivande är de här språkliga, metaspråkliga och metakognitiva 

förmågorna centrala. Bredden i språkbehärskningen mellan eleverna i en klass är emellertid 

beroende på vilka erfarenheter och upplevelser som ges till eleverna att ta  del av och att få 

bygga  ett  språk  om.  Elever  som  nyligen  anlänt  till  Sverige  saknar  inte  erfarenheter, 

upplevelser eller kunskaper men de saknar oftast kunskaper i svenska språket för att uttrycka 

sig  på  ett  för  dem  tillfredsställande  sätt.  Detta  betyder  att  de  utsätts  för  en  mycket 

frustrerande  situation.  Inte  enbart  nyanlända  elever  kan  ha  svårt  att  förstå  och  delta  i 

undervisningen  och  redovisa  sina  faktiska  kunskaper,  utan  också  elever  med  annat 

modersmål än svenska som är födda i Sverige (Liberg,2010:5). 

Inte  bara  skrivarens  språkliga,  metaspråkliga  och  metakognitiva  förmågor  eller 

textens medium och på vilka sätt den framställs (modaliteter) som forskningen visat vara av 

central betydelse, utan lika viktigt är skrivarnas kunskaper och tidigare erfarenheter som de 
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bär med sig in i skrivandet och som kan variera mycket beroende på hembakgrund och annat 

(Liberg, 2010:5; Skolverket,  2010:27).  Vidare är kunskaper om ämnet som ska behandlas 

viktiga  och  hur  allt  detta  står  i  i  överenstämmelse  med textens/textuppgiftens  form och 

innehåll.  En elementär aspekt är naturligt syftet med skrivandet och sammanhanget eller 

kontexten.   Detta  avser  såväl  den konkreta  sociala  situationen som de mer övergripande 

normerna och värderingarna för hur saker och ting ska utföras och hur de utvecklats i den 

kulturella och historiska kontexten. Det är viktigt att ta hänsyn till alla dessa aspekter som 

har betydelse för hur en skrivare lyckas i sitt värv, när man som lärare ska välja textuppgifter 

samt sätt att arbeta med.  I nedanstående figur presenteras de aspekter som i olika studier 

visat sig vara centrala för att förstå skrivande (Liberg, 2010:5).

Figur 1: Läs- och skrivpraktik i förhållande till omvärlden (Liberg, 2010:5). 

När man ska skriva behöver man grundläggande färdigheter. Ovannämnda aspekter har en 

väsentlig betydelse för hur en person utvecklar skrivandet. Caroline Liberg (2010:7) beskriver 

dessa grundläggande färdigheter utifrån fyra huvudingångar, nämligen:

• förmågan att själv kunna producera mening och uttrycka sig inom ramen för olika 

literacypraktiker3. Detta betyder de kompetenser som gör människor till aktörer i ett 

skriftberoende och mediebaserat samhälle

3 Termen omfattar fler sammanhang än traditionella läs- och skrivpraktiker. Det handlar om 

situationer där man talar om någonting man har läst eller skrivit, situationer där man omvandlar 

någonting skrivet till en annan uttrycksform som bilder, diagram eller ett görande, t.ex. att läsa och 

följa en instruktion om hur man installerar en ny TV, och situationer som är påverkade av 

skriftspråket, t.ex. samtal och talande som utförs på ett bildat eller litterat sätt (Liberg, 2010).
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• förmågan att begripa literacypraktiker som sådana och syftet med dem samt att skapa 

ett engagemang och intresse för dem,

• förmågan att kunna gå in i, förstå och bearbeta innehållet i textuppgiften utifrån olika 

positioner

• förmågan att kunna handskas med olika symbolsystem som den visuella koden4 och 

skriftkoden (bokstäverna och hur de kan kopplas till olika ljud) samt att kunna följa 

de grammatiska regler för de olika symbolsystemen.

De olika förmågorna stödjer varandra och utvecklas i samspelet med varandra och i det här 

samspelet finns åtminstone fyra avgörande och kritiska punkter i utvecklingen för att den ska 

gå smidigt och lätt. De här punkterna innehåller

• att bli aktör, deltagar och medskapare i ett skriftberoende och mediebaserat samhälle

• att knäcka skriftkoden

• att möta och bemöta textmängder 

• att möta och bemöta specifika ämnesspråk 

2.4 Genre

Det finns ingen uppenbar definition av begreppet genre men oftast kopplas det ihop med 

litteratur, musik, film och konst. Under vår uppväxt tillägnar vi oss en genrekompetens och 

tack  vara  den  kan  vi  använda  olika  genrer  varje  dag  utan  att  vi  behöver  tänka  på  det 

(Johansson  &  Sandell  Ring,  2012:25).  Genrer  är  en  term  som  associeras  med 

konventionaliserade mönster för skivna texter. Dessa mönster ser till att vi förstår de texter vi  

läser  eller  lyssnar  till  (Fraurud  &  Bijvoet,  2004:393).  Skolans  olika  genrer  skrivs  på  ett 

alldeles  särskilt  sätt  och den pedagogiska modellen hjälper eleverna att  bli  medvetna om 

genrers  olika språkmönster genom att  explicit  undervisa om hur  språket fungerar i  olika 

sammanhang. Detta arbetssätt har ett top-down perspektiv.  I denna modell anses läsarens 

förförståelse,  förväntningar och tolkningen av innehållet  styra hennes förförståelse av det 

lästa. Det är de olika ledtrådarna på den högre nivån, bl.a. grammatiska och semantiska, som 

styr avkodningen på den lägre nivån (Kuyumcu, 1993:162).

 Genrepedagoger menar att det underlättar för elever när de har en medveten kunskap 

om hur språket fungerar i olika sammanhang. För att kunna samtala om språk behövs ett  

gemensamt språk- ett så kallat  metaspråk (Johansson & Sandell Ring, 2012: 26). Eleverna 

behöver veta vad t.ex.  konjunktioner, tema/rema, satsadverbial, aktionsprocesser, mentala 

processer, sägesprocesser betyder. 

4 Termen avser olika framställningssätt som bilder, figurer, diagram och tabeller.
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 Varje genre har sitt  eget sätt att uttrycka kunskap på,  men också språket i  skolan 

präglas av vissa drag (Olofsson, 2009:251).  Detta skolspråk gör det  möjligt för eleven att  

inhämta kunskaper via språket i skolans alla ämnen. Skolspråk är kunskapsrelaterat och ser 

till  att  eleven kan tänka mer abstrakt,  vilket blir mer centralt i  de högre årskurserna när 

ämnena blir mer tekniska och abstrakta och mindre vardagliga och personliga (Johansson & 

Sandell  Ring,  2012:26).  Skolspråket  kännetecknas  av  att  det  är  dekontextualiserat, 

specialiserat och abstrakt och förekommer i de olika ämnenas lärobokstexter och i de olika 

genrerna (Olofsson, 2009:251).

          De svårigheter som eleverna stöter på när det gäller skolspråket är alltså att detta språk  

i  vissa texttyper,  som t.ex.  debattartikeln är dekontextualiserat. Detta betyder att det inte 

finns något sammanhang som kan hjälpa eleven att förstå vad texten handlar om. Att språket 

är specialiserat gör det inte heller lättare för att skapa förståelse för eleverna. Texterna är  

oftast abstrakta, vilket betyder att de blir formella och opersonliga. Generellt kan man säga 

att ju högre upp man kommer i utbildningen, desto mer dekontextualiserat, specialiserat och 

abstrakt  är  språket  (Olofsson,  2003:  252)  och eleverna behöver  lära  sig  redan tidigt  om 

språkets struktur i  skolan. Språket behöver anpassas till  varje situation, den formella och 

informella  och undervisningen ska skapa lärandesituationer  där  eleverna kan utvidga sin 

språkbehärskning maximalt (Johansson & Sandell Ring, 2012: 25; Olofsson, 2009: 252). 

        Som beskrivits ovan utgår genrer från det som redan finns i vårt allmänna språkbruk och 

har vissa språkliga drag. I den svenska skolan finns olika texttyper som eleverna behöver 

behärska  för  att  inhämta  kunskaper.  Dessa  är:  berättande,  återgivande,  beskrivande, 

instruerande, utredande, argumenterande och förklarande (Kuyumcu, 2004: 579; Olofsson, 

2009:250-251).  Om eleven inte behärskar språket som används i  dessa texttyper,  blir det 

mycket svårt att klara sig i skolan. 

Holmberg  (2010:15)  använder  begreppen  genrer  och  textaktiviteter,  där  det 

sistnämnda avser  basgenrer.  Holmberg  (2008)  anser  att  följande skillnader  finns  mellan 

begreppen textaktivitet och genre:                        

Textaktivitet (TA)    Genre

”återkommer i olika situationskontexter”  ”bunden till en viss slags social situation”

”realiseras typiskt i en textdel”   ”betecknar hela texter”

”en mer fast makrostruktur”    ”svårare att generalisera (om) strukturen”

Figur 2. Textaktivitet och genre (Holmberg, 2008:3)

Att jobba enbart från genrer betyder att eleverna skriver en rad olika texter inom olika sociala 

sammanhang.  På detta vis blir  elevernas förståelse av text enbart  kopplade till  en aktuell 

situation eller en verksamhet, för att lärarens samtal utifrån en genre handlar bara om att  
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eleverna ska förstå textens funktion i  en viss social kontext.  Om läraren däremot arbetar 

utifrån texters  textaktivitet/basgenre (Figur  2)  kan skrivuppgifter  kopplas till  en aktivitet 

som återkommer i  olika texter och sammanhang. Nu skapar lärarens samtal ”förebild för 

elevernas egna texter vad gäller makrostruktur och språk” (Holmberg, 2008:6). 

Beroende på i vilka kontexter de används i litteraturen definieras termer som texttyp 

och  genre på  olika  sätt.  En  genre  kan  innehålla  flera  texttyper  menar  man  i  vissa 

sammanhang och i andra användas texttyp och genre synonymt (Sandell Ring, 2012:15). I 

Elmfeldt och Erixons (2005:66) artikel skriver författarna att texttyperna är baserade på ett 

antal fastställda kriterier och dessa utgör en teoretisk konstruktion, men genrer antas vara 

något  som  språkbrukarna  använder.  Detta  förklarar  varför  det  saknas  systematik  i 

genresystemet. I denna studie används termerna synonymt. 

2.5 Vad är genrepadagogik?

I  detta  avsnitt  undersöks  undervisningsmodellen  ”genrepedagogik”  och  de  pedagogiska 

influenserna  från  olika  disciplinära  fält.  Undervisningssättet  i  denna  uppsats  kallas 

omväxlande  för  ”genrepedagogik”,  ”genrebaserad  undervisning”,  ”cirkelmodellen”,  och 

”explicit undervisning” i olika sammanhang. 

I slutet på 1980-talet utvecklades genrepedagogiken av den så kallade Sydneyskolan i 

Australien,  för  att  resultatet  bland  stora  elevgrupper  uteblev  under  den  rådande 

processorienterade skrivpedagogiken (Skolverket,  2011c:83).  Genrepedagogik syftar till  att 

eleverna ska bli medvetna om olika språkmönster genom att läraren explicit undervisar om 

hur språket fungerar i olika sammanhang. Enligt Holmegaard och Wikström (2012:25,26) 

behöver elever stöttning i  att  tillägna sig skolspråket.  Inom genrepedagogiken undervisar 

läraren explicit om hur syftet med en kommunikation uttrycks i en specifik genres struktur 

och språkliga drag.  Genrepedagogiken stöder sig på tre ben: Vygotskys teori  om lärande,  

Hallidays  teori  om  språk  samt  Martins  och  Rotherys  pedagogiska  modell  (Johansson  & 

Sandell Ring, 2012:28).  
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2.5.1 En teori om lärande

Begreppet  stöttning,  som  kommer  från  det  engelska  ordet  scaffolding,  är  centralt  i  den 

genrepedagogiska  modellen.  Scaffolding  betyder  byggnadsställning  och  den  stödjande 

undervisningen kan ses som en byggnadsställning. Det är inte förän efter läraren har försett 

eleverna med de stödjande strukturer som behövs för att utveckla nya insikter, nya begrepp 

och nya kompetenser, som ställningen tas bort. En ny byggnadsställning ges till eleven så att 

hen kan gå vidare i sin utveckling. Eleven lär bäst i situationer med höga krav och mycket  

stöttning och detta arbetssätt är relaterat till den närmaste utvecklingszonen (den proximala 

zonen), som Vygotsky beskriver i sin sociokulturella teori.  Denna utvecklingszon syftar på 

avståndet mellan det man kan åstadkomma utan hjälp och det man kan prestera med hjälp 

från någon mer erfaren. Samspel med andra och modeller som kan efterliknas behövs för att  

komma vidare i inlärningen. Lärarens roll är mycket viktig och ju mer medveten lärare är om 

genrers struktur och språkliga drag, desto bättre stöttning kan ges till eleven (Johansson & 

Sandell Ring, 2012:28,29).

2.5.2 En teori om språk

Genrepedagogikens andra ben är Hallidays systemisk-funktionella grammatik5, vilken är en 

teori  om språk och om hur språk lärs  in i  en social  kontext  (Johansson & Sandell  Ring, 

2012:30). Enligt SFG är språk ett funktionellt verktyg för att fylla sociala behov (Skolverket, 

2012:83). Det här avsnittet kommer att ge en kort inblick i den grammatik som ligger till 

grund för den genrepedagogiska modellen.  På grund av studiens omfång hänvisas för en 

utförlig  förklaring av denna någotsånär  komplexa grammatik till  Johanssons och Sandell 

Rings bok Låt språket bära (2012).

5 I fortsättningen kommer den att kallas SFG.

13

Figur 3: Genrepedagogikens tre ben (Johansson & Sandell Ring, 

2012:28).



Inom SFG ser man på språket som fyra skikt: kontext, semantik, lexikogrammatik och 

fonologi.  Den  fonologiska  skiktet  består  av  ljud  och  bokstäver  medan  semantik  och 

lexikogrammatik är språkets innehållssida. Semantiken handlar om språkets betydelsenivå 

medan lexikogrammatiken gäller ord och grammatik på satsnivå. För att uttrycka vad vi gör 

med  språket  har  varje  skikt  i  språkmodellen  sina  begrepp  (Johansson  &  Sandell  Ring, 

2012:223,224). 

Den traditionella grammatiken och Hallidays grammatik skiljer sig från varandra för 

att  den senare utgår från språket som ett  meningsskapande verktyg.  Språkets olika delar 

uttrycker  ett  budskap  och  språket  skiljer  sig  beroende  på  kulturkontexten  och 

situatonskontexten, menar Halliday (Gibbons, 2006:18). Inom SFG talar man om det som 

sker  i  texten  som  processer  och  i  skolsammanhang  delas  dessa  in  i  fyra  grupper: 

aktionsprocesser,  mentala,  verbala  eller  relationella  processer  (Johansson,  2009:38). 

Bergreppet  deltagare avser  vem  eller  vad  som  deltar  i  processerna  och  begreppet 

omständigheter används  som  uttryck  för  de  ord  som  avser  när,  var  eller  på  vilket  sätt 

processerna har ägt rum. De olika begreppen utgår alltså från de språkliga delarnas olika 

funktioner i satserna (Hedeboe & Polias, 2008:88,89).

2.5.3 En pedagogisk modell

Den  tredje  benet  är  cykeln  för  undervisning  och  lärande,  eller  cirkelmodellen,  som 

ursprungligen kommer från Martin och Rothery (1986). Det har visat sig att denna modell är 

en bra utgångspunkt i det språk- och kunskapsutvecklande arbetet i alla skolämnen. I denna 

modell, som ska utgöra en naturlig del av undervisningen, använder lärare och elever språket 

för att bygga upp nya kunskaper, skapa förståelse och reflektera över det inlärda och över 

själva inlärningsprocessen. Det är viktigt att lärare inte underskattar elevernas förmåga att 

tala  om  och  tänka  kring  språk.  Denna  pedagogiska  modell  kan  börja  användas  i 

förskoleklasser (Johansson & Sandell Ring, 2012:30). 

Cykeln är indelad i fyra faser i vilka det finns en ständigt pågående interaktion mellan 

undervisning  och  utvärdering.  Elevernas  förförståelse  och  kunskaper  ligger  som 

utgångspunkt för de steg i processen som känns relevanta. Ibland kan faser byta plats eller 

helt hoppas över. Fördelen med modellen är att eleverna får en reell chans att befästa både 

ämneskunskaperna och språket i ämnet samt att de får verktyg för att själva producera en 

text på en högre nivå (Johansson & Sandell Ring, 2012:31). 

2.6 Cirkelmodellen

En pedagogisk modell som kan stötta eleverna är den så kallade cirkelmodellen eller cykeln 

för  undervisning  och  lärande.   Denna  modell  är  en  bra  utgångspunkt  i  det  språk-  och 
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kunskapsutvecklande arbetet i alla skolämnen, där elever använder språket för att bygga upp 

nya kunskaper, skapa förståelse och funderar över det de har lärt sig och hur de har lärt sig. 

Cykeln är indelad i fyra faser, vilka fungerar som ett kretslopp (Johansson & Sandell Ring,  

2012: 30).  

Fas 1 heter  Bygga upp kunskap: pedagogiskt engagemang,  där lärare och elever 

införskaffar ny kunskap om ämnet, lär in ett lämpligt ordförråd och får förståelse för olika  

ämnesspecifika begrepp och uttryck. Enkelt sagt, elever får grepp om ämnet. Läraren inleder 

fasen med att ta reda på elevernas förförståelse i förhållande till kursplanensmål, var efter ett  

tydligt syfte och mål med aktiviteten formuleras. Kommunikation genom interaktion i denna 

fas är mycket viktigt och för andraspråkselever kan det bygga en bro till det svenska språket 

genom att få arbeta gruppvis på sitt modersmål. Nyanlända elever ges med den här modellen 

en chans att delta på mer likvärdiga villkor (Johansson & Sandell Ring, 2012: 31-32). 

Fas  2 heter  Modellering  och  dekonstruktion,  och  i  denna  fas  analyserar  man 

gemensamt en modelltext i den genre man ska arbeta och diskuterar textens syfte, struktur 

och språkliga drag. I den här fasen sker det metaspråkliga samtalet och texten ”plockas isär”; 

nu skapas en förmåga att  förstå och producera texten. Det är  meningen att  eleverna ska 

förstå hur de olika strukturerna och de språkliga dragen är formade i texten för att syftet med 

texten ska uppnås. Det bästa är att en annan text i samma genre används för att undvika att 
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eleverna skriver av texten men när det handlar om nyanlända elever som ska lära sig nya 

svenska ord är det bättre att använda samma text som eleverna arbetar med (Johansson & 

Sandell Ring, 2012: 33).

Fas 3 är  Gemensam textkonstruktion och som fasens namn säger ska läraren och 

eleverna skriva en gemensam text. Detta kan ske i helklass eller i mindre grupp. Att skriva 

gemensamt handlar om att förstärka kunskapen om den specifika genren man har arbetat 

med i de tidigare faserna. Man kan välja en hel text eller bara en inledning eller ett stycke av 

en text. Genom att läraren ställer frågor om textens olika steg och språkliga val stöttar hen 

eleverna att ta fram den nyerövrade kunskapen. Eleverna ger förslag medan läraren skriver 

på  tavlan  och  de  suddar  ut  samt  omformulerar  tills  alla  är  nöjda.  Läraren  är  i  den  här 

cirkelmodellen guiden som genom att tänka högt och genom frågorna vägleder eleverna in i 

hur man bäst kan skriva den genre man arbetar med (Johansson & Sandell Ring, 2012: 34-

35). 

Fas 4 heter Självständig textkonstruktion och nu är det dags för eleverna att arbeta 

med  individuellt  skrivande  men  med  lärarens  fortsatta  stöd  utifrån  ett  gemensamt 

metaspråk.  Med hjälp av detta gemensamma språk ger läraren handledning,  respons och 

feedback. Eleverna lär sig att skriva en särskild text och får kunskaper om skrivprocessen 

samt om ämnet. Eleverna behöver jobba med samma genre vid flera tillfällen för att tillägna 

sig  kunskaper  om de olika genrer  som finns i  skolan och alla  lärare  behöver  jobba med 

genrepedagogik i alla ämnen med hjälp av cykeln, menar Johansson och Sandell Ring (2012: 

35, 36). 

2.7 Traditionell undervisning

Den undervisning som utövas på de flesta skolor kan kallas för ”traditionell” undervisning6, 

som är ett implicit arbetssätt.  Nedanstående figur redovisar vilka likheter och skillnader som 

finns mellan den genrebaserade och den traditionella undervisningen. Figuren jämför också 

vilka  pedagogiska  verktyg  som  används  i  respektive  undervisningsmodell.  Exempelvis 

framgår det att faserna 2 och 3 oftast inte förekommer i den traditionella undervisningen 

men det kan finnas andra sätt att arbeta med motsvarande lärandemål (Skolporten, 2013:10). 

6  Traditionell undervisning används här som uttryck för all annan typ av undervisning som inte är 

genrebaserad.
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Som  framgår  i  ovanstående  figur  är  skillnaden  mellan  den  genrebaserade  och  den 

”traditionella” undervisningen det explicita undervisningssättet som följer Vygotskys tankar 

om inlärning. I den genrebaserade undervisningen förbereds eleverna explicit för att förstå 

textens  syfte,  struktur  och  innehåll  (faserna 1-3).  Först  därefter  tros  de  ha fått  nog med 

stöttning för att kunna skriva en självständig, individuell skrivuppgift i ämnet. Syftet med 

såväl den ”traditionella” undervisningen och genreundervisningen är naturligtvis att eleverna 

ska utveckla sitt  språk och sina kunskaper så att  de kan uppnå skolans lärandemål.  Den 

”traditionella” undervisningen arbetar dock mer på ett sätt som kan beskrivas som implicit.  

Detta betyder att ibland tar den för givet att eleverna lär sig kunskap på det sätt som den 

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

språkliga eller andra orsaker, kan ha med undervisningen (Skolporten, 2013:11). 
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2013:10).



2.8 Genrepedagogik i praktiken

Britt Johansson jobbar på Knutbyskolan i Rinkeby. Hon säger att hennes elever har lyckats 

höja sina resultat  genom genrepedagogik.  Johansson påpekar att  det  finns en rädsla  hos 

somliga lärare att fastna  i formalism när man använder genrepedagogik i undervisningen, 

men hon hävdar att man inte gör det (Skolverket, 2009). I Kuyumcus (2013) artikel beskrivs 

hur Knutbyskolan lyckades höja elevernas resultat i nationella ämnesprov och öka andelen 

elever som nådde kravnivån genom ett förändrat arbetssätt med explicit undervisning i form 

av genrebaserad pedagogik.

Hanna Stehagen började sin karriär på en skola där drygt 50 procent av eleverna inte 

nådde målen. Stehagen började använda sig av genrepedagogik som verktyg för att undervisa 

de elever som inte hade språket med sig för att ändra resultaten. Genom genrepedagogik 

byggde  Stehagen  broar  mellan  skolans  språk  och  elevernas  vardagsspråk.  Hennes 

undervisning utgår ifrån vad eleverna tänker och vad de kan inom ett område. För att många 

elever saknar läs- och skrivstrategier utgår hennes lektioner från tydliga mål samt tydliga 

språkmål för varje lektion.  Lektionerna präglas av hög elevaktivitet och dialog, vilket ger 

eleverna förutsättningar att arbeta på hög kognitiv nivå trots att språket ibland brister. En 

bra undervisning skapar en kontext och utgår ifrån eleverna kunskaper och erfarenheter, 

menar Stehagen (Skolverket, 2014). 

Sandell Rings (2008) undersökning visar i huvudsak att de deltagande lärarna ser en 

positiv  utveckling  hos  eleverna  utifrån  det  genrepedagogiska  arbetet.  Enligt 

intervjudeltagarna får både lärare och elever stöd genom pedagogikens tydliga modeller och 

strukturer. De känner dock en oro för att genrepedagogiken ska hanteras formalistiskt och 

statiskt på grund av den okunskap gällande det explicita arbetet med text som än så länge 

finns i Sverige. En del lärare är också osäkra över om de använder genrepedagogiken på rätt  

sätt. De slutsatser som kan dras av denna studie är att deltagarna i studien är positiva till  

genrepedagogiken men de tycker att lärare generellt behöver stöd i hur de ska ta itu med 

pedagogiken. 

2.9 Kritik mot genrepedagogiken 

Den genrebaserade pedagogiken har debatteras och kritiserats av både lärare och forskare 

genom åren. Motståndare av den australienska genrepedagogiken menar att genre inte kan 

läras ut för att individen socialiseras in i  en kulturs uttryckssätt i språk och handling. De 

hävdar att alltför stort fokus hamnar på grammatik i genreskolan och motståndarna menar 

att  individens  tankar  och  kreativitet  ska  vara  i  fokus  i  skrivprocessen.  De  anser  att  den 

personliga rösten försvinner  samt att  fantasin  och kreativiteten påverkas negativt  av  den 
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strikta  styrningen  (Sandell  Ring,  2012:23).  Halliday  (1978)  håller  med  motståndarna  att 

individen  socialiseras  in  i  en  kulturs  konventioner  men  han  anser  att  ett  explicit 

förhållningssätt påverkar skrivprocessen positivt.  Han hävdar att samtal om språk i olika 

sammanhang stödjer elevers förmåga att lägga märke till och ta till sig nya konventioner. 

Motståndarna menar att få texter uppfyller genrekonventionerna och betonar att en 

genre  ofta  består  av  olika  texttyper.  Lärarna  inom  den  australienska  genrepedagogiken 

försöker få elever att följa samma typ av mönster när de skriver sina texter, vilket kan leda till 

en okritisk användning av genrekonventioner enligt motståndarna (Sandell Ring, 2012:23). 

Freedman (1994) hänvisar till  Krashens syn på lärande att ett  visst explicit  arbete 

gällande olika utmärkande drag i text är relevant. De karakteriserande dragen kan vara olika 

texters  utseende  och  form  samt  ett  begränsat  antal  regler  rörande  språkanvändning, 

språkbruk och interpunktion. Det som också kan diskuteras explicit är strategier angående 

komposition.  Eleverna  behöver  lära  känna  olika  genrer  tidigt  och  fler  förklarande  samt 

argumenterande modeller. Eleverna kan i en kontext samtala om olika regler i text, vilket kan 

leda  till  en  större  förståelse,  men det  krävs  dock inte  ett  lika  djupdykande arbete  som i  

Hallidays systemisk funktionella teori, menar Freedman (1994). 

I  skolan  i  Australien  skedde  något  revolutionerande  när  det  processinriktade 

skrivandet och whole-language teorin slog igenom i skolan (Richardson, 1994). Synen inom 

det  processinriktade  skrivandet  var:  genom  att  skriva  lär  vi  oss  att  skriva.  Enligt 

anhängarna av genreteorin är det endast de redan framgångsrika, medelklasseleverna som 

har  chans  att  lyckas  i  det  processinriktade  arbetssättet  (Martin,  1985).  Eleven  får  inte 

kunskaperna  som  behövs  för  att  utveckla  sin  litteracitet effektivt  och  framgångsrikt,  när 

läraren inte stödjer eleven i vad för slag kunskap som krävs. Det resulterar i att vissa elever 

misslyckas. 

Arbetet  med cirkelmodellen tar  tid  och upplevs  av  somliga lärare  som en negativ 

aspekt av genrepedagogik. På Mariedalsskolan har lärarna dock valt att prioritera elevernas 

utveckling  i  skrivande  och  läsande  även  om  de  kanske  inte  hinner  med  andra  mål 

(Skolverket, 2010b).  

3. Metod

I detta kapitel ges en kort beskrivning av undersökningens genomförande som bakgrund till 

resultatredovisningen i  nästa kapitel.  Som forskningsinstrument användes intervjuer  med 

några  lärare  och  deras  elever.  Studiens  fokus  har  varit  att  fästa  uppmärksamheten  på 

genreundervisning på högstadiet.

19



Avsnitt 3.1 introducerar val av metod och avsnitt 3.2 presenterar informanterna. Avsnitt 3.3 

beskriver intervjun som används i undersökningen. Avsnitt 3.4 redogör för genomförandet 

och i avsnitt 3.5 diskuteras studiens validitet och reliabilitet. Det sista avsnittet 3.6 resonerar 

kring studiens etiska aspekter. 

3.1 Val av metod

Termen metodkombination gäller forskning som kombinerar olika metoder inom ett enskilt 

forskningsprojekt;  man  använder  både  kvalitativa  (t.ex.  intervju)  och  kvantitativa  (t.ex. 

enkät)  metoder  (Denscombe,  2010:137).  För  denna  studie  ville  jag  använda  mig  av  en 

kombination av metoder, nämligen intervjuer med lärare och en enkät med deras elever. Den 

sistnämnda  metoden  var  önskvärd  för  att  kunna  nå  ett  större  antal  respondenter 

(Denscombe, 2010:156). När jag försökte utforma ett frågeformulär som skulle insamla den 

information som behövdes för att få svar på undersökningens syfte, blev det snabbt tydligt att  

enkät som metod inte var den mest lämpliga metoden. Det kunde antas att eleverna inte var 

bekanta med de olika begrepp som t.ex. texttyper, syfte, mottagare m.m.  Detta är skälet till 

att intervjuer med både lärare och deras elever valdes som metod. 

Varje  metod  har  sina  speciella  styrkor  och  svagheter.  En  intervju  används  av 

forskaren när hen behöver få insikt i saker som människors åsikter, känslor och upplevelser 

(Denscombe,  2009:174).  För  min  undersökning  kommer  jag  att  använda  mig  av 

semistrukturerade  intervjuer,  så  att  de  intervjuade  kan  utveckla  sina  idéer  och  tala  mer 

allmänt  om  ämnet.  Deras  svar  kommer  att  vara  öppna  och  det  kommer  att  finnas  mer 

detaljerade åsikter (Ibid:175).   En nackdel med denna metod är att jag kommer att tolka 

respondenternas svar. Hur någon tolkar någonting, vare det är en text eller ett samtal, beror 

på många olika faktorer,  t.ex.  ens sociala placering,  ens erfarenheter,  ens utbildning, ens 

intellektuella kapacitet, ens biologiska utrustning och ens kön (Kjørup, 1996:131). Alla dessa 

faktorer har influerat min tolkning av undersökningens intervjuer.

Det finns olika typer av intervjuer. Jag kommer att använda en en-till-en intervju i 

min undersökning,  för då kommer endast  den intervjuades åsikter  och synpunkter  fram. 

Eftersom jag kommer att spela in intervjun, med den intervjuades tillstånd, blir det lättare att 

transkribera tal (Denscombe, 2009:176). Att spela in intervjun är en bra teknik, eftersom det 

mänskliga minnet är ganska otillförlitligt (Ibid:187). 

Den intervjuades kön, ålder och etniskt ursprung påverkar hur mycket information 

människor är villiga att ge och deras ärlighet om vad de avslöjar (Denscombe, 2009:178). De 

medverkande lärarna i denna undersökning är svenska kvinnor i ungefär samma ålder. Det 

kan vara en fördel att jag känner de flesta av mina intervjupersoner men detta kan också vara  

en  nackdel.  Det  kan  också  vara  till  fördel  eller  nackdel  att  mitt  ämne  handlar  om 

andraspråkselever, eftersom jag själv har svenska som mitt andraspråk. Fördelen är att jag 
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har förkunskaper gällande ämnet, men det kan också vara till nackdel för att de intervjuade 

kan känna att jag antyder att deras undervisning inte tar hänsyn till andraspråkselever. 

Efter  ett  noggrant  övervägande  valdes  fyra  stycken  högstadielärare  som  har  en 

mångårig  erfarenhet  att  undervisa  elever  med  svenska  som  modersmål  samt  barn  med 

svenska som andraspråk. Urvalet av eleverna gjordes av respektive lärare med de önskemålen 

från min sida att eleverna skulle vara representerade utifrån olika förutsättningar. För att få 

en  så  rättvis  bild  som  möjligt  av  undersökningen  intervjuades  lika  många  manliga  som 

kvinnliga elever, hög- som lågmotiverade elever samt elever som har svenska som modersmål 

och svenska som andraspråkselever. 

3.2 Informanter 

Den  här  undersökningen  har  genomförts  på  två  skolor  i  en  liten  ort  i  Värmland.  Vilka 

individer som ska medverka i undersökningen beror i första hand på hur vi har formulerat 

vårt problem (Patel  & Davidson, 2003:57).  Forskning är problemlösning, enligt  Svensson 

(1988:47). När man har hittat sitt problem får man titta framåt och fundera över i vilket 

vetenskapligt sammanhang man befinner sig (Svensson, 1988:24). Undersökningen för detta 

examensarbete är begränsad till att undersöka hur några högstadielärare undervisar i olika 

texttyper  med  en  särskild  fokus  på  andraspråkselever.  Utifrån  syftet  med  uppsatsen 

undersöktes  urvalet  av  lärare  som  var  relevanta  och  i och  med  att  fokus  ligger  på 

svensklärare har alla lärare med ett annat ämne valts bort.  

3.2.1 Skola 1

På skola 1 intervjuades två lärare. För intervjufrågorna angående lärare se Bilaga A.  Den 

första  läraren som vill  bli  kallad ”Eva”  har  jobbat  på högstadiet  i  11  år.  Eva är  utbildad 

gymnasielärare i ämnena historia, geografi och naturkunskap och undervisar i årskurs 7 på 

högstadiet. Hon har läst en termin extra i pedagogik, vilket betyder att hon är både behörig 

lärare för gymnasium och högstadium. Eftersom Eva har undervisat i svenska och engelska i 

elva år, är hon också behörig i dessa två ämnen. Denna behörighet är dock bara lokal, för att  

den gäller bara i den kommun hon undervisar nu. Eva har sammanlagt 22 elever i sin klass, 

varav  5  elever  har  svenska  som  andraspråk.  Eva  valde  två  elever  som  har  svenska  som 

modersmål  och  två  elever  som  har  två  svenska  som  andraspråk.  För  intervjufrågorna 

angående elever se Bilaga B. Båda är fjorton år gamla och har bott länge i Sverige.  En elev 

kom från Tyskland till Sverige 2005 och den andra eleven kom från Nederländerna 2008. 

 Den andra läraren på skola 1 vill bli kallad ”Lisa”. Hon är utbildad lärare i historia,  

engelska och religion. Lisa undervisar också i svenska och geografi på högstadiet.  Eftersom 

också Lisa har undervisat i svenska i elva år, är hon även behörig i detta ämne.  Lisa har 20 

elever i sin klass och inga svenska som andraspråkselever. Tidigare har hon dock undervisat 
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dessa elever och därför inkluderades hon i denna studie. Lisa valde sex elever som kommer 

från Sverige och har svenska som modersmål.

3.2.2 Skola 2

På skola 2 intervjuades också två lärare. Den tredje läraren vill bli kallad ”Lena”. Lena är 

utbildad senareårs högstadium- och gymnasielärare i  ämnena svenska och engelska. Lena 

avslutade sina studier 2011 och började jobba som lärare 2012. Hon undervisar en åtta på 

högstadiet och i hennes klass finns nu 19 elever av vilka 6 st.  är andraspråkselever. Lena 

valde två fjortonåriga elever som har svenska som modersmål och två fjortonåriga elever som 

har ett annat modersmål. Elev 1 kom till Sverige 2002 och elev 2 flyttade till Sverige 2004.  

Båda eleverna har nederländska som modersmål.

Den fjärde läraren som undervisar på högstadiet på skola 2 vill bli kallad ”Elvira”. 

Denna lärare är utbildad gymnasielärare i ämnena svenska och religion. Hon har jobbat som 

lärare  sedan  2006.  Elvira  har  också  stödundervisning  i  svenska  för  andraspråkselever  i  

årskurs nio. I denna grupp finns nio elever, varav sju stycken intervjuades. Dessa elever går 

inte i Elviras ”vanliga” klass men två av dem går i Lenas klass. Det är dessa två elevers svar  

som redovisas i resultatdelen. På grund av tidsbrist var det inte möjligt att intervjua Elviras 

elever som går i “vanlig” klass. Elviras medverkande inkluderades i denna studie tack vare 

hennes stödundervisning i svenska och kunskap i svenska som andraspråk. Elvira tillfrågade 

tre elever att delta i studien men när jag kom till skolan ville fyra ytterligare elever medverka 

i intervjun. Sammanlagt deltog sju elever, varav två elever kom från Syrien, två elever från 

Somalia,  en elev från Ryssland,  en elev  från Afghanistan och en elev från Norge.  De två 

elever som kommer från Syrien går i Lenas klass.

3.3 Intervjun

För att undersöka uppsatsens syfte har jag valt att använda mig av en kvalitativ metod. Inom 

en kvalitativ metod fokuserar datainsamlingen på ”mjuka” data, t.ex. i form av kvalitativa 

intervjuer och tolkande analyser (Patel & Davidson, 2003:14). En intervju genomfördes med 

fyra lärare och ett urval av deras elever för att kunna svara på uppsatsens forskningsfrågor. 

Denna  kvalitativa  metod  användes  för  att  samla  information  gällande  studiens  syfte  (se 

avsnitt 1.2) (Patel & Davidson, 2003:69).  

Denna småskaliga studie använder sig av en semi-strukturad intervju.  Med en semi-

strukturerad intervju har jag som intervjuare en tydlig lista med frågor som ska adresseras 

och frågor som ska besvaras,  men jag var beredd på att  vara flexibel  när  det  gällde  den  

ordning i vilken frågorna ställdes och framför allt att låta intervjupersonerna utveckla sina 

idéer och tala mer allmänt. För att samla vitt skilda åsikter och erfarenheter om ämnet för 
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intervjun,  kan  forskaren  medvetet  välja  deltagare  som  är  mycket  olika  (Denscombe, 

201:175,176). I den här studien har deltagarna olika åsikter och erfarenheter. 

En  kvalitativ  intervju  har  några  aspekter,  av  vilken  en  låg  grad  av  strukturering 

(öppna frågor) är en. Detta betyder att intervjun ger utrymme för intervjupersonen att svara 

med egna ord. Genomförs intervjun där frågorna ställs i en bestämd ordning, har intervjun 

en hög grad av standardisering.  När  man som intervjuare väljer  att  ställa frågorna i  den 

ordning som faller sig bäst i de enskilda fallen, har intervjun en låg grad av standardisering 

(frågornas ordning) (Patel & Davidson, 2003:78). Uppsatsens intervjuer är genomförda med 

en hög grad av standardisering, eftersom samma frågor ställdes till alla intervjuade lärare, 

och en låg grad av strukturering, för att lärarna och eleverna fick svara med egna ord.

Det kan vara fallet att det som informanterna säger i en intervjusituation kan vara vad 

de tror intervjuaren vill höra snarare än vad de faktiskt gör i klassrummet, men det är ändock 

gynnsamt  att  genomföra  intervjuer  eftersom  det  gör  det  möjligt  att  jämföra  lärarnas 

föreställningar med vad de faktiskt gör i klassrummet. Lärarna på skola 2 uttryckte att de 

skulle vilja  använda studien som en del  av sitt  lärande.  Detta kan ses  som en fördel  för  

studien eftersom risken för negativa effekter från intervjuarens personliga åsikt kommer att 

minimeras, eftersom det är ett gemensamt intresse (Denscombe, 2010:175-178).   

De olika termerna behövde förklaras för alla elever, vilket kan ha medfört att eleverna 

blev  påverkade  av  detta.  Även  om  risken  fanns  att  eleverna  skulle  svara  med  korta, 

outvecklade svar, fick jag mer än nog med data för att använda i denna studie. Den grupp 

som svarade mest utförligt var gruppen med nio st. svenska som andraspråkselever. 

3.4 Genomförande

Innan  intervjuerna  genomfördes  hade  de  medverkande  lärarna  och  jag  ett  gemensamt 

samtal, där vi diskuterade eleverna som behövdes för studien. Jag tog också tillfället i akt att 

prata om hur intervjun var uppbyggd. Snart kom vi att prata om genrepedagogik och för att 

ingen hade hört talas om det förklarade jag detta kort. Intervjuerna med varje lärare hölls i 

ett klassrum och tog ungefär 30 minuter att genomföra. Jag valde att spela in samtalen för att 

i efterhand kunna lyssna på vad informanterna svarat mer noggrant, än om jag hade använt 

mig enbart av anteckningar. Intervjun började med neutrala frågor gällande respondenternas 

bakgrund,  för  att  fortsätta  med  de  egentliga  frågorna  (Patel  &Davidsson,  2003:73).  Den 

första frågan är särskilt viktig för intervjun och jag började med en fråga i största allmänhet 

om deras roll i förhållande till det övergripande ämnet för studien (Denscombe, 2009:256). 

Intervjuerna avslutades med frågan om respondenterna ville lägga till ytterligare information 

som inte kommit fram i frågorna. 
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3.5 Validitet och reliabilitet

Enligt Patel och Davidson (2003:99) står validitet och reliabilitet i ett visst förhållande till 

varandra. Termen validitet syftar på undersökningens giltighet och med det menas studiens 

förmåga att  mäta det  den är  avsedd att  mäta (Ibid:98).  Undersökningens reliabilitet  kan 

omskrivas som tillförlitlighet, vilket handlar om hur stabil mätningen är. Det vill säga hur väl 

den  står  emot  slumpinflytelser,  att  en  förnyad mätning  ska  ge  samma resultat  som den 

föregående  mätningen.  Mätningen  innehåller  både  personens  ”sanna  värde”  och  ett 

”felvärde”,  och detta  felvärde beror på brister  i  instrumentens reliabilitet  (Ibid:100,  101). 

Eftersom den här studiens undersökning är gjord i en liten skala kan reliabiliteten dock vara 

bristfällig. 

Om  vi  inte  kan  få  ett  mått  på  tillförlitligheten,  får  vi  försöka  att  se  till  att 

undersökningen  är  reliabel  på  andra  sätt.  Undersökningens  tillförlitlighet  i 

semistrukturerade intervjuer är i hög grad relaterad till intervjuarens förmåga, för att när 

intervjuaren bedömer materialet kan flera typer av bedömarfel förekomma. För att undvika 

dessa bedömarfel kan man göra inspelningar,  t.ex.  i  form av ljud. På detta sätt kan man 

försäkra sig om att man har uppfattat allt rätt (Patel & Davidson, 2003:101). För den här  

studien har jag spelat in intervjun med lärarna.

3.6 Etiska aspekter

Denna undersökning närmade sig sin uppgift på ett etiskt sätt,  vilket innebär att all  data 

hanterades med stor försiktighet och att deltagarna hade tillräckligt med information för att 

fatta ett välgrundat beslut om sitt deltagande (Wray & Bloomer, 2006: 173). 

Samtliga  intervjuer  började  med  att  jag  presenterade  min  studies  syfte  och 

bakgrunden till mitt intresse av ämnet. Informanterna blev informerade om att intervjun var 

frivillig. Dessutom frågade jag om tillåtelse till inspelningen av intervjun. Informanterna blev 

försäkrade om att det som sades under intervjun skulle komma att behandlas konfidentiellt 

(Denscombe, 2009:255). I och med att eleverna går på grundskolan fick deras föräldrar ge 

sitt godkännade genom att skriva under ett godkännande formulär (se Bilaga C). 

4. Resultat

De viktigaste  resultaten  av  denna undersökning  redovisas  nedan.  Avsnitt  4.1  presenterar 

resultaten från intervjuerna med Eva och hennes elever och avsnitt 4.2 kommer att redovisa 
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resultaten från intervjuerna med Lisa och hennes elever. Avsnitt 4.3 redogör för Lena och 

hennes elever och sista avsnittet, 4.4 presenterar Elviras intervju.

 Frågorna till intervjuundersökningen finns att tillgå i Bilaga A och Bilaga B längst bak 

i detta arbete. 

4.1. ”Eva” 

Första intervjun är med en svensk- och historielärare, som vill bli kallad Eva. Hon har jobbat 

som lärare i ungefär 11 år. Eva jobbar på högstadiet. På frågorna som gäller elevernas språk-  

och  kunskapsutveckling,  svarar  hon  att  om  man  tittar  först  på  det  skriftliga  språket  då 

förväntas eleverna kunna skriva olika texttyper. Det eleverna bör kunna är att få fram sitt  

budskap i en text, men de behöver inte kunna skriva grammatiskt korrekt. 

På frågan hur Eva ser på skillnaden i  utmaningar gällande språkutveckling mellan 

elever med svenska som modersmål, respektive elever med svenska som andraspråk, säger 

hon att det finns stora skillnader mellan dessa elever. Eva berättar att ibland tror man att en 

viss elev har förstått en text men efteråt visar det sig att så inte är fallet. Då märks det att 

eleven som inte har svenska som modersmålet inte har förstått riktigt några ord i texten. 

Detta kan bero på att eleven kanske inte har lärt sig ordet på sitt modersmål heller. I de flesta  

fall handlar det om abstrakta ord, som är svåra att förklara. Ofta försöker Eva förklara ordens 

betydelse med t.ex. hjälp av bilder, så att eleven kan förstå texten. På min fråga om det finns 

skillnader i att kunna förstå olika texttyper förklarar Eva att de flesta elever har ganska lätt  

för sig att förstå sagor och berättelser. När eleverna i nian ska lära sig de svårare texttyperna, 

som argumenterande texter, kan det ibland ta mycket tid av en lektion för att förklara de 

olika begrepp som är karakteriserande för denna genre.

Eva önskar sig att hon kunde stötta sina elever mer i deras språkutveckling, det känns 

för  henne  som  att  det  aldrig  är  tillräckligt. Enligt  Eva  beror  elevernas  möjlighet  att  få 

stöttning på gruppens sammanställning. Finns det många elever som inte har svenska som 

modersmål eller många elever som har svårigheter hinner Eva inte med allt hon önskade sig 

att  undervisa om. Vidare säger hon att  när det  gäller  svenska som andraspråk har dessa 

elever möjlighet att vara med i skolans förberedelseklass. Där kan de få kunskap om områden 

som eleverna inte hade med sig från början, samt att uttalet får mycket uppmärksamhet, för 

att det är till stor hjälp när man stavar. Ett annat sätt till stöttning är att läsa svenska som 

fördjupning. 

Eva  berättar  att  hon  inte  har  en  särskild  metod  när  det  gäller  svenska  som 

andraspråkselever. Dessa elever är med i ”vanlig” undervisning och Eva jobbar enskilt med 

dem så att  varje elev jobbar med det  hen behöver för att  utvecklas.  Om det visar sig att  
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utvecklingen stagnerar går eleven till förberedelseklassen. Eva anser att hon kunde behöva 

kompetensutveckling inom området andraspråksinlärning, för att nu gör hon som hon tror 

fungerar  bra.  Eva  går  ”lite  på  känn”  när  det  gäller  andraspråksinlärning  och 

andraspråksutveckling.

I textaktivitet har Eva olika roller men hon påpekar att det verkar som att eleverna behöver 

mer  och  mer handledning  från  henne som lärare.  Eleverna  har  behov av  att  läsa texten 

tillsammans,  prata  om texten  och  diskutera  olika  ords  eller  uttrycks  betydelse.  Detta  är 

oberoende av texttypen. Eva har i sin klass jobbat med den berättande genren. Eleverna fick 

skriva en serie och Eva tycker att det var svårt för eleverna att få med det viktiga i deras 

berättelse, så att handlingen går fram. Även att uttrycka sig med bilder var en utmaning för  

Evas  sjuor  och  därför  har  hon  jobbat  mycket  på  att  skapa  inre  bilder  hos  sina  elever. 

Överhuvudtaget  har  eleverna svårt  att  komma igång,  eftersom de inte  kommer på några 

idéer. Eva jobbar också här enskilt eller i par med eleverna.

På frågan om hon jobbar enligt någon särskild teoretisk ram angående arbetet med 

genren, svarar Eva att hon inte gör det. Hennes arbetssätt går ut på att hon går igenom i klass 

vad som är typiskt med en viss texttyp.   Enligt  henne faller  det ”naturligt  på ett vis” för 

eleverna hur man ska skriva en viss genre. När klassen ska jobba med en texttyp finns det ett 

samtal om vad som kan vara textens budskap. Ibland förklarar Eva hur samhället såg ut när 

texten skrevs.  Vidare berättar hon för sina elever att man kan tolka en text på olika sätt 

beroende på mottagaren.  De språkliga dragen tas  upp i  klassen,  enligt  Eva.  Tillsammans 

tittar de på vem som har skrivit texten och varför texten skrevs av denna person. 

Eva  berättar  att  hon  förklarar  för  sina  elever  de  grammatiska  begrepp  som  är 

relevanta för en viss texttyp, men det beror på vilken elev hon pratar med. Efter skrivandet  

får eleven olika förslag från Eva så att hen kan förbättra sin text. Hon nämner att elever oftast 

har problem med tempus i sitt skrivande. Hon använder inte grammatiska begrepp, för att 

Eva tror att eleverna kommer ”att ge upp”.  Vidare berättar Eva att när hon förklarar en viss  

texttyp ger hon förslag på hur man kan skriva samma sak på olika sätt. 

Eva har inte hört talas om begreppet  genrepedagogik  innan jag tog upp termen. Efter jag 

förklarat vad för slags pedagogik det handlar om, säger Eva att hon känner igen arbetssättet. 

Hon menar att hon jobbar enligt detta arbetssätt, för att turordningen av genrepedagogikens 

cirkelmodell är samma ordning hon tar upp i sin genreundervisning. 

På  frågan  vilka  elever  hon  tror  hjälps  av  ett  arbetssätt  som  fokuserar  på 

genrekunskap,  svarar  Eva  att  det  är  de  duktigaste  eleverna  som  har  nytta  av  denna 

pedagogik. Hon tillägger att alla elever blir hjälpta av arbetssättet men man ser det kanske 

inte så tydligt  hos de svagare eleverna. De duktiga eleverna kan förbättra sin text direkt, 
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vilket de svagare eleverna inte kan. Eva menar att de svagare eleverna blir mer hjälpta av att 

hon sätter sig med dem enskilt och ger dem exempel på vad de kan förbättra. I grupp tar de 

allra duktigaste störst plats och de svagare försvinner lite, tror Eva. Hon tycker att det blir 

bättre om hon pratar med dem enskilt och tillsammans funderar på om eleven kan uttrycka 

ett visst ord på ett annat sätt. 

Eva  börjar  skratta  lite  när  jag  tar  upp  nästa  fråga  som  handlar  om  en  explicit 

textaktivitet  kring  genre  är  nödvändig.  Hon  vill  ta  upp  så  mycket  som  möjligt  i  sin 

undervisning men tiden är rätt så begränsad. Eva utökar sitt svar med att ibland får hon välja 

bort  viktiga  saker  för  att  hinna  med alla  mål  inom ämnet.  Eva tycker  dock  att  eleverna 

behöver veta det som är typiskt för en viss genre men på grund av tidsbrist blir grammatik 

ofta bortvalt.

Går man in för mycket i t.ex. grammatiken då tror Eva att det går ”över huvud hos 

några elever”.  Det är  främst för de elever som har svårt för språk och skrivning,  som en 

särskild explicit undervisning om genrer är till nackdel. Eva berättar att hon nästan kan se 

hos de svagare eleverna att det är för komplicerat för dem när hon pratar om t.ex. grammatik. 

Eleverna berättar för Eva att de tycker att grammatik inte tillhör ämnet svenska, den har sin 

plats  i  t.ex.  tyska.  När  jag  frågar  Eva  om  hon tror  att  genrepedagogik  kan  vara  bra  för 

andraspråkselever svarar hon att det beror på hur långt de har kommit i sin språkutveckling. 

Hon anser att dessa elever måste ha kommit ganska långt i sin utveckling.

Efter  sista  frågan  frågar  jag  Eva  om hon vill  tillägga  någonting  eller  om hon vill 

komma tillbaka till en fråga men svaret är nej. Jag tackar Eva för hennes medverkan och 

intervjun avslutas.

4.1.1. Evas elever som har svenska som modersmål.

Andra intervjun genomfördes med tre elever som har svenska som modersmål. Inte heller 

dessa elever vet vad termen texttyp är, men när jag berättar att det finns olika slags texter 

förstår de genast vad jag menar. Eleverna ger mig olika exempel på några texttyper och jag  

fortsätter intervjun. 

Evas elever berättar för mig att deras lärare inleder deras skrivande av en texttyp 

genom att förklara för eleverna vad texten ska innehålla. Klassen har nyligen jobbat med en 

serie  och Eva  har  sagt  att  varje  ruta  ska innehålla  viktig  information.  Ofta  får  eleverna 

skrivinstruktionerna på papper så att de kommer ihåg vad som ska vara med i deras text. Om 

någonting inte är tydligt får eleverna fråga och Eva svarar. När eleverna har förstått vad de 

ska göra, börjar de skriva.

Nästa fråga handlar om syfte och jag frågar dem om de förstår ordet. Eleverna säger 

att  de  inte  förstår  denna term så  jag  frågar  om de  har  en aning  om vad  syftet  med en 

tidningsartikel kan vara. Eleven som har mest att säga svarar att de ska återge nyheterna. När 
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jag har försäkrat mig att alla tre elever förstår, frågar jag dem om Eva förklarar för dem vad 

syftet med en viss texttyp är. En elev svarar ”det har jag ingen koll på” och de andra kommer 

inte ihåg om Eva har gjort det. När jag frågar dem om Eva har förklarat syftet med texttypen 

serie, svarar eleverna att Eva inte har förklarat syftet med denna texttyp. 

Intervjun fortsätter  med nästa fråga som handlar om texttypens mottagare.  Också 

med den här  termen behöver  eleverna  lite  hjälp,  för  att  kunna förstå  frågan.  Jag  frågar 

eleverna om Eva förklarar för dem vem texttypens mottagare är och en elev säger att det inte  

är fallet. Enligt hen läser Eva bara deras text och lämnar tillbaka texten med några råd om 

hur hen kan förbättra sin text. Det kan handla om att eleven ska komma ihåg stor bokstav 

och eleven får  renskriva texten.  För  att  få klarhet  frågar  jag  eleverna om Eva aldrig  har 

förklarat texttypens syfte och mottagare och alla tre eleverna svarar att Eva inte gör det.

Femte frågan inleds med förklaringen att varje texttyp har sin egen stil och ord. Jag  

frågar eleverna om Eva förklarar de ord som är viktiga i en viss texttyp och samtliga elever  

säger att Eva gör det. Eleven som inte har sagt så mycket hittills svarar att Eva förklarar de 

ord som de inte förstår. Eva går också igenom de ord som inleder en viss texttyp och de ger 

exempel på att en saga börjar med ”Det var en gång” medan en berättelse kan börja med 

orden ”Det var en stormig natt [...]”. Deras lärare förklarar detta medan de läser och skriver.

När jag frågar eleverna om Eva går igenom indelningen av den texttypen de ska jobba 

med blir det tyst. Jag förklarar vad som menas med en texts indelning, nämligen att varje text 

har en inledning, en mittendel och ett slut. Eleven som pratar mest säger att hen inte tänker 

på  sådant.   Hen  förklarar  att  hen  tycker  om  att  skriva,  vilket  betyder  att  hen  inte  är 

uppmärksam när  Eva förklarar  och berättar  om en viss  texttyp innan skrivandet.  Eleven 

frågar de andra två eleverna om de har lagt märke till om Eva förklarar om textens indelning 

och dessa elever svarar att de inte har gjort det. 

En elev säger att Eva har visat hen olika exempel av den texttypen de ska jobba med. 

Jag frågar om Eva visar hela klassen olika exempel och eleven svarar att hon bara visar en. De 

andra två eleverna bekräftar detta svar för att de säger att de inte har lagt märke till att Eva 

har visat dem olika exempel på den texttypen de ska skriva. 

På frågan om Eva visar olika sätt att skriva på säger samtliga elever att hon inte gör 

det.  Enligt  dessa  elever  visar  Eva  bara  hur  man ska  börja,  som följs  av  handlingen  och 

slutligen slutet men aldrig hur man kan skriva. 

Eleverna är överens om att Eva ibland skriver ett exempel på tavlan. När jag frågar 

eleverna hur hon gör då suckar de lite och jag berättar skrattande att jag inte nöjer mig med 

ett ja eller nej. Den tysta eleven berättar att Eva skrev på tavlan men hen är mer osäker på 

vad hon skrev.  En annan elev hjälper den tysta eleven och säger att  de aldrig har skrivit 

tillsammans på tavlan.

Jag tackar eleverna och avslutar vår intervjun. 
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4.1.2 Evas elever som har svenska som andraspråk

Första intervjun är med två svenska som andraspråkselever. I klassen har alla elever nyligen 

jobbat med texttypen serie. Alla intervjuer med eleverna börjar med att jag frågar dem om de 

vet vad en texttyp är. När jag frågar eleverna om de vet vad en texttyp är svarar båda att de 

inte vet vad det är. Jag förklarar för dem att en texttyp är en slags text och jag frågar dem om 

de kan några texter. Den mest pratglada eleven svarar direkt med exemplet tidningstext och 

den andra eleven hakar på och kommer med några förslag på olika texttyper. 

På frågan hur Eva inleder en viss texttyp berättar eleverna för mig att de först får 

skissa en text och efter att Eva har rättat den, måste de renskriva texten. Eftersom jag är 

fundersam om det  verkligen sker  på detta  sätt,  frågar  jag  om Eva verkligen ger  dem ett 

papper och penna och säger att de ska börja skriva. Eleverna medger att det inte händer på  

det sättet. Den pratglada eleven svarar att Eva också ger tips om hur de ska skriva. På frågan 

hur hon gör det svarar den andra eleven att Eva berättar vad texten ska handla om eller vad 

det  är  för  saga.  Ibland  skriver  deras  lärare  också  detta  på  tavlan.  Efter  det  börjar  de 

skrivandet, enligt eleverna. Om det visar sig att de behöver hjälp kan de be att få hjälp av Eva 

med sitt skrivande.

Inga av elever förstår termen syfte men ordet budskap låter bekant för dem. När jag 

frågar dem om Eva förklarar för dem vad syftet är med en viss text, berättar den pratglada 

eleven att hon har berättat att en serie ofta är rolig. Tillsammans kommer vi på att den här 

texttypen ska underhålla läsaren. Intervjun kommer in på om Eva förklarar för dem vem 

textens  mottagare  är.  Jag  frågar  båda  eleverna  om  de  vet  vad  termen  betyder  och  den 

pratglada eleven säger att  det  är  berättelsens läsare.  Den andra eleven instämmer.  Enligt 

båda förklarar Eva inte för dem vem textens mottagare är.  

Nästa fråga handlar om Eva förklarar de ord som är viktiga för en viss texttyp och 

eleverna säger att Eva gör det. Jag frågar vilka ord Eva förklarar och den pratglada eleven 

svarar att eleverna har haft en bok om olika texttyper. I denna bok förklarades olika ord och 

de olika texttypernas drag. Tillsammans gjorde klassen övningarna i boken och när de skrev 

kunde de titta i boken för att få hjälp vid skrivandet. 

Båda eleverna förstår ordet indelning och de svarar på frågan om Eva går igenom 

textens  indelning  innan  skrivandet  att  hon  gör  det.  Den  pratglada  eleven  tar  upp 

tidningsartikeln som de har skrivit och kan precis berätta för mig hur indelningen i denna 

texttyp ser ut. Hen tar upp ord som rubrik och brödtext. Enligt eleverna växlar Eva sättet på 

hur hon förklarar; ibland berättar hon, ibland skriver hon på tavlan och berättar.

Enligt dessa två elever visar Eva dem på olika exempel av den text de ska jobba med. 

När de jobbade med texttypen serie har de läst olika serier innan de började skriva. Eva har 
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också  skrivit  några  gånger  ett  exempel  på  tavlan.  På  frågan  om  de  kommer  ihåg  vilket 

exempel det var, säger den pratglada eleven att Eva hade skrivit en början av en saga på 

tavlan. Eleverna har dock aldrig skrivit en text tillsammans på tavlan. 

Jag tackar eleverna och avslutar intervjun.

4.2 ”Lisa” 

Andra intervjun genomförs med en historie-, religions, engelsk- och svensklärare. Hon har 

jobbat som lärare i elva år. På de frågor som gäller elevernas språk- och kunskapsutveckling 

svarar Lisa att  skolan förväntas att  eleverna i  de högre åldrarna har med sig en bas och 

utifrån den lär  hon eleverna alla moment,  som t.ex.  texttyper,  som de ska lära sig enligt  

kursplanen. Oavsett årskurs börjar man alltid att undervisa de olika momenten från början. I  

klassrummet undervisar Lisa om de begrepp som är viktiga i olika texttyper, samt texttypens 

form och de ord som karakteriserar en viss texttyp. 

 Skillnaden i utmaningar gällande språkutveckling mellan elever med svenska som 

modersmål, respektive elever med svenska som andraspråk anser Lisa handlar om just basen, 

främst  de  sistnämnda elevernas  ordförråd.  Vidare  berättar  Lisa  att  dessa elever  blir  ofta 

bättre på svenska i slutändan än de elever som har svenska som modersmål, för att de börjar 

från början och får med sig grammatiken. Ofta har dessa barn med sig grammatik från sina 

hemländer och detta är ett skäl till att de lär sig den svenska grammatiken, vilket leder till en 

bättre utveckling av det svenska språket. 

Samtalet  fortsätter  med  nästa  fråga  som  handlar  om  elevernas  möjlighet  att  bli 

stöttade. Lisa säger bestämt att eleverna har bra möjligheter till det, eftersom eleverna som 

har svårt med språk kan välja bort andra språk och välja svenska. Detta ger stor möjlighet till  

att få stöttning i just svenska.

På min fråga hur Lisa jobbar med andraspråkselevers språkutveckling svarar hon att 

hon inte har några sådana elever i sin klass just nu. När jag frågar henne om hon aldrig har 

haft  andraspråkselever  svarar  Lisa  bejakande  men  dessa  elever  följde  den  svenska 

kursplanen. Hon lägger  till  att  hon anpassade undervisningen till  denna grupp av elever 

genom att  välja  annorlunda texter  och ibland blev  längden på  prov  förlängt  eller  provet 

inläst. Vidare nämner Lisa att när det fanns resurser kunde dessa elever få hjälp av en annan 

lärare som är utbildad i svenska som andraspråk. Eleverna fick två gånger i veckan möjlighet  

att jobba med den andraspråksläraren. 

Lisa berättar för mig att det finns lärare som är behöriga i svenska som andraspråk på 

skolan och utnyttjar lärarna dessa lärare finns det inget behov av kompetensutveckling inom 

området svenska som andraspråk.  Hon menar dock att  när  man har andraspråkselever i  
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klassen då finns det behov av att vidareutbilda sig i svenska som andraspråk, för att kunna se 

till att eleverna utvecklar sitt språk på bästa sätt.

Intervjun fortsätter med frågorna som handlar om genre.  På frågan vilken roll  Lisa har i 

arbetet med textaktivitet säger hon skrattande att hennes roll är som lärare. Lisa utvidgar 

svaret, efter jag nämner några exempel på olika roller, att  hon har rollen som ledare och 

coach. Som ledare förser Lisa eleverna först med kunskap, nämligen vad en viss genre är. 

Sedan tittar de tillsammans på olika exempel på hur en viss texttyp kan se ut, innan de tittar 

på  hur  eleverna  ska  skriva  texttypen.  Lisa  berättar  att  de  bryter  ner  texten:  de  tittar  på 

genrens form, textens disposition, ordvalet etc. När det är dags för eleverna att skriva sin text 

förändras Lisas roll i textaktiviteten, för att vid den tidpunkten coachar hon sina elever i sitt  

skrivande. Alla elever får ett givet ämne att skriva om och sedan får de välja själva vad deras 

argumenterande text handlar om. När jag frågar henne om hon arbetar enligt någon särskild 

teoretisk ram angående genren argumenterande text, svarar Lisa att hon inte vet hur man ska 

kalla denna ram. 

Lisa menar att texttypen argumenterande text är en mycket tacksam genre, för att den 

ligger eleverna väldigt nära och är lätt. I den här åldern har ungdomarna åsikter om allt och i 

den klassen som Lisa har jobbat med argumenterande text har det inte funnits en elev som 

inte har förstått hur de ska skriva denna genre. Inom genren finns det olika svårighetsgrader,  

säger Lisa.  Insändaren eller  artikeln är väldigt  lätta för hennes elever att  producera men 

debatt  tycker  de  flesta  elever  är  svårare  att  få  till.  Lisa  menar  att  det  formella  språket  i  

debattartikeln är svårt för eleverna att ta till sig. 

På frågan om Lisa förklarar texttypens syfte, mottagare och språkliga drag för sina 

elever svarar hon att det gör hon. Syftet och genrens språkliga drag är för vissa elever en 

utmaning och därför jobbar Lisa mycket med detta med sina elever. Detta sker genom att 

titta på hur man använder argument och vilka verktyg man bäst använder för att övertyga 

och argumentera för sin sak. Jag frågar Lisa om de har textsamtal eller om hon visar olika 

texter och hon svarar att de ibland har samtal. Lisa tillägger att hon ger sina elever feedback 

på deras skrivna texter, vilket fungerar som något slags samtal så att eleverna kan förbättra 

sin text. När eleven ber om det har Lisa individuella textsamtal men också dessa samtal syftar 

till att förbättra elevens text. 

Lisa  pratar  mycket  om  grammatik  men  hon  försöker  ta  bort  de  grammatiska 

begreppen. Tempus, tema, bindeord och form pratar Lisa mycket om så att  eleverna kan 

skriva varierade meningar.  Ofta  skriver  hon  på tavlan  vad eleverna ska tänka  på när  de 

skriver en viss texttyp, framförallt om formen, tempus och bindetecken. Lisa tar även upp 

skiljetecken. 
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Lisa  har  inte  hört  talas  om begreppet  genrepedagogik innan  jag  tog  upp  det  under  vår 

gemensamma  genomgång  av  vad  jag  skulle  fråga  under  intervjun.  När  jag  förklarade 

begreppet, sa Lisa skrattande att lärarna på deras skola alltid jobbar på det sättet. På frågan 

”Vilka elever anser du hjälps av ett arbetssätt som fokuserar på genrekunskap?”, svarar Lisa 

först  att  det  är  de  elever  som har  svårt  att  strukturera.  Det  är  främst de elever som har 

bekymmer med språket ”på ett eller annat sätt”, som t.ex. dyslektiker, men också de elever 

som känner sig osäkra på om hur man skriver och uttrycker sig. Lisa avlutar sitt svar med att  

alla elever drar nytta av att fokusera på genrekunskap.

En explicit textaktivitet kring argumenterande text är enligt Lisa nödvändig i början. 

Sedan ska det ske mindre och mindre desto äldre eleverna blir. Hon menar att det är viktigt 

att ge eleverna i början den förståelse som behövs för att kunna skriva en viss texttyp. När jag 

frågar vad Lisa menar med ”från början”, svarar hon att det beror på när eleverna ska kunna 

skriva en viss texttyp. Enligt kursplanen bör eleverna kunna skriva en argumenterande text i 

klass  sju och  Lisa  menar  att  det  är  början.  Hon  förklarar  att  grammatiska  termer  och 

genrebegrepp ofta krånglar till  det för elever och därför ska man undvika det när de blir 

äldre. Det är bättre att visa eleverna olika förslag. En logisk följdfråga är varför hon tror att de 

olika  termerna  är  svåra  för  eleverna  och  Lisa  svarar  att  hon  tror  att  lärarna  ”serverar” 

eleverna för mycket. Hon tror att eleverna skulle kunna lära sig det men i och med att lärarna 

har ett ”tight” schema väljs denna kunskap ofta bort för att kunna hinna med alla mål som 

ska nås. 

 För de drivande och duktiga eleverna tror Lisa att en explicit undervisning om genre 

kan vara en nackdel. Eleverna blir tvingade att delta i alla små moment, vilket kan döda deras 

motivation. Dessa elever vet hur de ska skriva och vill gärna göra det så att de kan visa vad de  

kan. I en sådan undervisning kommer dessa elever inte fram fort nog, enligt Lisa. 

Intervjun avslutas med frågan om Lisa har någonting att tillägga. Svaret är nej och jag 

tackar henne för samtalet och intervjun avslutas.

4.2.2 Lisas elever som har svenska som modersmål

Den här intervjun genomfördes med sex elever som har svenska som modersmål. Eleverna 

har  nyligen  jobbat  med texttypen  argumenterande  text.  På  första  frågan  ”Vet  ni  vad  en 

texttyp/genre är?” svarar några stycken direkt att de inte vet men en elev svarar att det kan 

vara ”typ” en tidningsartikel e.d. När jag har försäkrat mig om att alla förstår vad en texttyp 

är fortsätter jag intervjun.

Andra frågan handlar om hur deras lärare inleder skrivandet av en viss texttyp och en 

elev säger att Lisa berättar för eleverna att de ska argumentera och vad de ska argumentera 

”om”. Lisa berättar och/eller skriver ibland vad texttypen ska innehålla. En elev berättar att  

Lisa ibland visar en PowerPoint och en annan elev säger att de ibland får ett papper med de 
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kriterier som gäller för en viss texttyp. Lisa går då oftast igenom det som står på papperet och 

efter många frågor från min sida svarar en elev att de då får tillfälle att fråga Lisa det som de 

inte förstår.

Eleverna säger att de förstår termen syfte och svarar att de tror att Lisa förklarar för 

dem  texttypens  syfte.  När  jag  frågar  dem  om  de  kommer  ihåg  vad  syftet  är  med  en 

argumenterande text svarar några att de har glömt bort för att det var länge sedan. Samma 

elev  som  kunde  svara  på  frågan  som  handlade  om  texttyper  föreslår  att  syftet  med  en 

argumenterande text är att det handlar om fakta. 

På frågan om Lisa förklarar vem texttypens mottagare är berättar några stycken för 

mig  att  det  är  ”nog”  tidningen.  En  elev  fortsätter  förklaringen  med  att  de  skriver  mest 

tidningsartiklar.  När  jag  frågar  vem  som  läser  deras  tidningsartiklar  i  tidningen  svarar 

samma elev att det är läsaren. När jag frågar en gång till om Lisa förklarar vem texttypens 

mottagare är svarar några lite tvekande att hon gör det. Min följdfråga är då hur hon gör det  

och eleverna skrattar lite nervöst och en elev svarar att Lisa berättar vad de ska tänka på så  

att de når läsaren.

De ord som är viktiga i en text förklarar Lisa, enligt eleverna. Det är nog det som hon 

gör mest, säger en elev. Lisa går igenom i helklass de ord som elever inte förstår. Eleverna är  

också helt eniga om att Lisa förklarar hur en texttyps indelning ser ut. 

Eleverna berättar för mig att Lisa ibland visar dem olika exempel på den texttyp de 

ska jobba med.  På frågan om de tittar på textens struktur, vilka ord och vad innehållet är 

som används i just denna texttyp svarar eleverna att det är deras arbetssätt.

På frågan om Lisa visar olika sätt att skriva på, förklarar eleverna att Lisa gör det. När 

jag frågar hur hon visar dem är det tyst en stund. Några elever börjar skratta och en elev 

frågar vad jag menar. Jag förklarar och då svarar några elever att Lisa har visat dem hur man 

skriver olika sorters fraser och i exempeltexterna har de tittat på hur språket används för att 

uttrycka vissa känslor.

Lisa skriver inte den exempeltexten de ska jobba med på tavlan och inte heller har de  

skrivit tillsammans en text. Efter genomgången av texttypen får eleverna sätta igång och Lisa 

ger feedback på deras text, varefter eleverna får chans att skriva rent. 

Jag tackar eleverna för deras medverkande och avslutar intervjun.

4.3 ”Lena” 

Den tredje intervjun är  med Lena och svarar  på frågan om vilka språkliga förväntningar 

skolan generellt  har  på eleverna,  att  eleverna behöver vara någorlunda insatta  i  de  olika 

områdena gällande det ämne man läser. Skolan förväntar också att eleverna som har svenska 
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som modersmål, respektive svenska som andraspråk förstår de olika ämnenas begrepp. Lena 

menar att det är enklare i ämnet svenska, eftersom man jobbar med språket.

Lena tycker att de elever som har svenska som modersmål kan fokusera på själva 

uppgiften så att de kan få med de kriterier som nämns i kursplanen. Andraspråkseleverna 

måste först komma över språkbarriären, innan de kan lösa uppgiften. Dessa elever har ett 

steg till: först måste de förstå vad de ska göra och sedan göra det. Lena menar att de eleverna  

har det kämpigare i skolan. 

På frågan om elevernas möjlighet att bli stöttade i sin språk- och kunskapsutveckling, 

svarar Lena att andraspråkseleverna på skolan har det ”tufft”. Lena berättar att det beror på 

att skolans möjligheter till resurser inte är så stora. Just nu finns det tre stycken speciallärare 

på högstadiet, vilket betyder att det finns en speciallärare till varje årskurs. När jag frågar 

Lena hur många elever som finns i åttan, svarar hon att det finns cirka 70 elever i denna 

årskurs. Detta betyder att möjligheten att kunna stödja eleverna i t.ex. deras modersmål är 

näst  intill  obefintlig.  Lena  menar  att  det  i  sin  tur  blir  svårt  för  henne  också  att  stödja 

andraspråkseleverna i deras språk- och kunskapsutveckling utan möjlighet till resurser. Hon 

måste ”räcka till” till alla elever, vilket Lena känner att hon inte gör.

Lena inleder skrivandet med att dela ut uppgiften till alla och har en genomgång av  

den. Hon tar upp alla kriterier som ska vara med i elevernas skrivande och sedan får eleverna  

”köra igång”. Därefter går Lena till de elever som hon vet har svårt att lösa uppgiften av olika 

skäl. Hon förklarar bit för bit för dessa elever hur de ska bära sig åt. Lena frågar om dessa 

elever har förstått eller om hon ska förklara lite närmare. Det är den typen av hjälp Lena kan 

ge till sina andraspråkselever.

 Behovet av kompetensutveckling inom området andraspråksinlärning behövs enligt 

Lena. Hon var faktiskt förvånad över att skolan förväntar sig av henne att hon ska ha kunskap 

om hur hon ska bedöma andraspråkselever enligt den svenska som andraspråkskursplanen, 

utan att ha läst en kurs inom svenska som andraspråk. Lena talar om för mig att hon inte har 

någon ”koll” på den sistnämnda kursplanen och dess bedömningskriterier. Hon vet inte var 

hon ska börja och hon har nämnt detta på ämneskonferensen, i förhoppning att få hjälp med 

att förstå skillnaderna mellan ämnena svenska och svenska som andraspråk. 

Lena berättar för mig att  hennes roll  som lärare i  arbetet  med textaktivitet  består av att  

förklara genren. Samtidigt ger hon eleverna olika exempel på den texttypen de ska jobba med 

så att eleverna kan se hur den genren ser ut. Lena vägleder sina elever i deras skrivande, när 

de undrar om de har gjort rätt. Hon ger dem förslag på hur de ska gå till väga.

På frågan om det finns svårigheter med att lära ut en viss texttyp, svarar Lena att det 

är komplicerat att lära ut hur eleverna ska skriva. Hon fortsätter och berättar för mig att det 

är problematiskt för många elever att skriva någonting över huvud taget. När dessa elever har 
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kommit till den punkten att de har producerat någonting på papper, får de höra att det ska 

vara på ett visst sätt. När jag frågar Lena om hon jobbar enligt något särskild teoretisk ram, 

förstår Lena inte riktigt vad jag menar med teoretisk ram. Efter jag har förklarat vad jag 

menar med det svarar hon att hon inte gör det. Lena förklarar att när hon ska börjar jobba 

med en ny genre läser hon in på genrens karakteristiska drag och skriver en sammanfattning 

av dessa. 

På  nästa  fråga  som  handlar  om  Lena  förklarar  texttypens  syfte,  mottagare  och 

språkliga drag, svarar hon ja. När jag ger olika exempel på olika språkliga drag, säger Lena att 

hon först går igenom texttypens olika karakteristiska drag. Lena berättar att de för tillfället 

jobbar med genren novell och klassen har läst två noveller. Lena säger att de tillsammans 

tittar på vem som pratar i novellen och genrens olika drag, utifrån det papper de fick. Om allt  

detta diskuterar Lena med sina elever så att de får en bättre bild om vad en novell är. Lena 

säger att hon också har förklarat syftet med de två noveller som de hade läst. På frågan vilka 

problem  eleverna  möter  gällande  genren  novell,  berättar  Lena  att  det  är  att  få  fram 

budskapet.

Lena förklarar inte så mycket de grammatiska begrepp som är relevanta för en viss 

texttyp, för att hon tror att det hindrar eleverna i sitt skrivande. Lena säger att hon pratar om 

tempus men det är allt när det gäller grammatik. Hon menar att det är utmanande nog för  

många elever att skriva en text och om hon skulle blanda in grammatik då tror hon att det 

skulle bli ”kalabalik”. För att hålla upp motivationen, väljer hon att inte prata om grammatik. 
 

Med  termen  genrepedagogik är  Lena  inte  bekant  och  därför  förklarar  jag  kort  vad  det 

handlar  om,  så  att  hon  kan  svara  på  de  kommande  frågorna.  Också  termen  proximala 

utvecklingszonen har Lena inte hört talas om tidigare.

De elever som är svagast hjälps av ett arbetssätt som fokuserar på genrepedagogik, 

känner Lena instinktivt. Att gå igenom utförligt och tillsammans skulle hjälpa dessa elever. 

Lena  tror  inte  att  en  explicit  textaktivitet  kring  texttyper  är  nödvändig,  dock  att  skriva 

tillsammans anser hon kan vara behövligt. Hon säger att det kan vara en bra sak att tänka på 

i  sin undervisning av genrer,  så att  eleverna får  konkreta exempel.  Grammatiken är inte  

nödvändig, anser hon. 

På frågan om det finns nackdelar med en särskild explicit undervisning om genren,  

svarar Lena att det inte är fallet. Hon menar att även de ”duktiga” eleverna behöver komma 

vidare i sin utveckling. När jag frågar om det finns nackdelar att ha en sådan undervisning i 

helklass, säger Lena att de duktiga kommer att bidra mest, vilket kan leda till att de svaga 
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eleverna kommer att känner sig nedtryckta. Men denna grupp lär sig samtidigt av det som 

diskuteras i klassen. 

Jag frågar Lena om hon vill tillägga någonting eller vill komma tillbaka till en viss 

fråga och hon säger att det skulle vara önskvärt att ha en klass där andraspråkseleverna kan 

bli bedömda av en svenska som andraspråkslärare. Lena understryker att hon inte har de 

kunskaper som behövs när det gäller andraspråksbedömning. Jag tackar Lena och avslutar 

vår intervju.

4.3.1 Lenas elever som har svenska som modersmål

Intervjun genomfördes med två elever som har svenska som modersmål. Klassen jobbar med 

texttypen novell. På första frågan om de vet vad en texttyp är svarar en elev att det är ”typ” en  

faktatext. Jag förklarar att alla texter följer olika mönster och har olika drag. 

Eleverna säger att Lisa inleder deras skrivande av en texttyp med att gå igenom vad 

eleverna  ska  tänka  på.  Hon skriver  på  tavlan  och  ibland  får  eleverna  dessa  kriterier  på 

papper. 

När vi kommer till frågan om Lisa förklarar vad syftet med en viss texttyp är svarar  

eleverna att det är för att de ska lära sig hur man skriver olika texttyper. Jag förklarar att det 

är syftet med själva skrivandet men jag vill veta om Lisa berättar vad syftet är med en viss  

text. Den ena eleven svarar att hen förstår vad jag är ute efter men att hen ”inte kan sätta ord 

på det”. När jag ytterligare förklarar vad syftet kan vara med t.ex. ett personligt brev svarar 

den andra eleven att Lisa förklarar ibland. Sättet på hur Lisa förklarar kan ”variera”, för att  

både muntligt och skriftligt kan förekomma.

För att  få svar på nästa  fråga frågar jag  eleverna om de vet  vad som menas med 

textens mottagare. Eleverna har ingen aning och jag förklarar för dem betydelsen av termen. 

En elev berättar att Lisa gör det ibland. Hon har sagt till eleverna när de skrev novellen att de 

skulle skriva på ett sådant sätt så att alla kan förstå. 

Enligt eleverna förklarar Lisa inte de ord som är typiska för en viss texttyp. Däremot 

förklarar hon de ord som eleverna inte förstår. På frågan om Lisa någon gång har förklarat 

t.ex. de verb som tillhör en viss texttyp svarar båda eleverna att Lisa inte har gjort det. Också 

dessa elever berättar för mig att Lisas grammatikundervisning inte är knuten till någon viss 

texttyp. 

I sin skrivundervisning ägnar Lisa mycket uppmärksamhet åt texttypens disposition, 

enligt eleverna. Hon pratar mycket om detta och i klassen tittar de tillsammans på exempel 

av den texttyp de ska jobba med. 

På frågan om Lisa visar eleverna olika sätt att skriva på svarar eleverna att Lisa har 

visat dem hur man kan skriva meningar på olika sätt. Hon visade det genom att skriva på 
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tavlan. Lisa har dock aldrig skrivit ett exempel på tavlan, berättar eleverna för mig. I klassen 

har de aldrig skrivit tillsammans.

Jag tackar eleverna för samtalet och avslutar intervjun.   

  

4.3.2 Lenas elever som har svenska som andraspråk

Den här intervjun genomfördes med två svenska som andraspråkselever.  Innan intervjun 

började förklarade jag för eleverna vad som menas med texttyp. Intervjuns första fråga börjar 

därför med frågan om Lena förklarar vad en texttyp är och båda svarar att så är fallet. Lena  

skriver upp på tavlan vad skillnaden är mellan t.ex. ett brev och en tidningsartikel. När hon 

inte skriver upp texttypens karakteriserande drag berättar Lena för sina elever och förklarar 

muntligt om eleverna har frågor. 

På  andra  frågan  svarar  en  av  eleverna  att  innan  de  började  skriva  novellen  fick 

eleverna ett  papper med de mål som skulle vara med i  novellen.  De målen handlade om 

novellens  karakteriserande  drag.  Lena  berättade  också  om  dessa  drag  och  svarade  på 

elevernas  frågor.  När  jag  frågar  hur  Lena inleder  en texttyp som klassen ska jobba med 

berättar den pratglada eleven att Lena brukar läsa en exempeltext högt. Efter högläsandet 

frågar Lena sina elever om de har förstått och förklarar där det behövs. Sedan får eleverna ett 

papper med de mål som är viktiga för den texttypen de jobbar med. Slutligen är det dags för 

eleverna att sätta igång. 

 Enligt eleverna förklarar Lena vad syftet är med den texttyp de jobbar med. Den elev 

som pratar mest berättar för mig att en argumenterande text handlar om fakta. Samma elev 

nämner också att Lena förenklar de ord som är ganska svåra att förstår för eleverna. När jag 

frågar en gång till om deras lärare förklarar vad syftet är med en text svarar båda att de inte  

tror det. Eleverna kan svara på frågan vad syftet är med en faktatext men säger att de lärde 

sig  det  tidigare.  Intervjun  kommer  in  på  grammatik  och  eleverna  svarar  att  Lena  har 

grammatikgenomgångar, utan att det är knutet till någon texttyp.

På frågan om Lena förklarar texttypers mottagare svarar eleverna att hon förklarar 

det ibland. Klassen skriver nu en novell och Lena har berättat för dem att de ska skriva på ett 

sådant  sätt  att  alla  läsare kan förstå den.  Den pratglada eleven tillägger att  novellen ska 

kunna läsas av en yngre målgrupp.

Enligt eleverna går Lena igenom texttypens struktur. Den pratglada eleven berättar 

för mig hur till exempel en berättelse är uppbyggd. Eleverna får texttypens struktur förklarad 

på papper och muntligt. När jag frågar eleverna om Lena visar olika sätt att skriva på svarar  

den pratglada eleven att hen har hört talas om olika lässätt men aldrig om olika skrivsätt. Det 

visar sig också att eleverna aldrig har skrivit tillsammans i svenska men eleverna har gjort det 

i grupper i engelska. Läraren har aldrig skrivit tillsammans med sina elever.
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Jag  frågar  eleverna  om  de  vill  tillägga  något  och  om  de  är  nöjda  med  Lenas 

undervisningsmetod. Båda eleverna svarar att de är mycket nöjda och tycker att Lena är den 

bästa läraren på skolan. Hon skojar med sina elever och förstår sig på dem. Den pratglada 

eleven tycker att Lenas ”sätt att lära ut saker är också bra”. Hen menar att på grund av att 

eleverna får jobba omväxlande i grupp och ensam ges tillfälle för alla elever att lära sig. 

Jag tackar eleverna och avslutar intervjun. 

4.4 ”Elvira” 

Sista intervjun är med Elvira. Hon svarar på frågan om vilka språkliga förväntningar skolan 

generellt har på eleverna, att förväntningarna är höga. Skolan förväntar sig att eleverna kan 

mycket, speciellt de elever som har svenska som andraspråk. Elvira menar att dessa elever 

blir skickade från förberedelseklassen, där de förblir i några månader upp till ett år, till en 

”vanlig”  klass  alldeles  för  tidigt.  I  den  vanliga  klassen  förväntas  svenska  som 

andraspråkselever delta i undervisningen, trots att deras svenska ofta inte är tillräckligt bra 

för att förstå allt läraren förmedlar. Elvira tar upp i intervjun att en av hennes mentorselever 

var analfabet när hen kom till  Sverige och efter att ha varit  i  förberedelseklassen i  ett  år 

förväntas denna elev att delta i  undervisningen i  en vanlig klass samt få betyg.  Även om 

lärarna anpassar sin undervisning så gott det går, tar några andraspråkselever bara till sig en 

bråkdel av undervisningen. Eleverna får genomgångarna av lektionerna på papper och skolan 

förväntar sig att läraren eller de vuxna som finns i elevens liv ska hjälpa dem. Elvira tycker att 

skolans förväntningar på dessa elever är orättvisa.

Skillnader på utmaningar gällande språkutvecklingen mellan elever med svenska som 

modersmål,  respektive elever med svenska som andraspråk, är  stora anser Elvira.  Det är 

svårt att förklara språkets alla skiftningar och vad allt betyder för andraspråkselever, säger 

hon.  Ibland  säger  man  det  ena  men  menar  det  andra.  Elever  som  har  svenska  som 

modersmål har med sig språkets semantik7 och pragmatik8 från barnsben, även om det blir 

”svårare och svårare” för dessa elever. Elvira tror att det beror på att man läser för lite och  

många föräldrar läser inte mer för sina barn. Förut samtalade föräldrar och barn om böcker 

hemma,  men enligt  Elvira  sker detta  i  allt  mindre utsträckning.   Språkutvecklingen över 

huvud taget har gått bakåt, säger Elvira och att man inte mer läser så mycket, märks även i  

elevernas skriftliga produktioner. 

Elvira berättar att det vore önskvärt med mer stöttning för elevernas i deras språk- 

och kunskapsutveckling. Hon menar att det vore bättre för svenska som andraspråkselever 

att komma till någon slags ”sluss” efter förberedelseklassen. Även om det är viktigt för dessa 

7 Språkets betydelse.

8 Språkets användning.
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elever att komma in i en ”vanlig” klass så att de kan möta det svenska språket, är det ännu 

mer  angeläget  att  de  får  vara  i  en  sådan  sluss.  Elvira  säger  att  det  nu  finns  flera  

andraspråkselever i varje klass och de bildar en grupp så det blir inte den integration som det 

förväntas bli. Elvira anser att andraspråkselever blir hjälpta av att få ett extra år i någon form 

av något mellansteg, där eleverna kan blir stöttade i sin språkutveckling i högre grad än i en 

”vanlig”  klass.   På  detta  sätt  kan dessa elever  få  en djupare  förståelse  för  språkets  olika 

skiftningar och har mer språk med sig när de kommer ut i en ”vanlig” klass, menar Elvira.

Elvira undervisar en grupp andraspråkselever i svenska som stöd tre timmar i veckan. 

När jag frågar henne hur det är  med stöttning från lärarna till  andraspråkselever,  svarar  

Elvira att den inte är så stor. Hennes kollegor tycker att det är mycket svårt att undervisa 

dessa elever,  för  att man egentligen behöver en annan typ av undervisning så att de kan 

förstå undervisningen. Lärarna menar också att tiden inte räcker till, för att förvissa sig om 

att  andraspråkselever  har förstått  det  som tas  upp under  lektionens genomgång.  När jag 

frågar om hennes kollegor jobbar med språket i sina respektive ämnen, svarar Elvira att hon 

inte tror det. Det märks tydligt på svenska som stödundervisningen, för att då frågar eleverna 

om Elvira kan förklara de olika termer som används i de olika ämnena. Helst skulle hon vilja 

undervisa om de förmågor som nämns i  den svenska kursplanen, men hon har insett att 

också det handlar om språkutveckling.

När  vi  kommer  till  frågan  som  handlar  om  hur  Elvira  jobbar  med 

andraspråkselevernas  språkutveckling,  svarar  hon  att  hon  främst  jobbar  med  det  på 

stödundervisningstimmarna.  Det  är  då  Elvira  förklarar  för  sina  elever,  som  hon  också 

undervisar i sin ”vanliga” klass, hur man t.ex. ska skriva en novell. 

Enligt  Elvira,  behöver  alla lärare  få  mer  kompetensutveckling  inom  området 

andraspråksinlärning.  Eftersom det inte finns det mellansteg Evelina pratade om tidigare, 

behöver  de  mer  kompetens  i  hur  de  kan  hjälpa  andraspråkselever  i  sin  språk-  och 

kunskapsutveckling. Hon berättar för mig att hon förstår att eleverna behöver komma bort 

från förberedelseklassen för att fylla på ”språket”.  I förberedelseklassen kommer ständigt 

nya elever, vilket betyder att de elever som har varit där längre inte utvecklas i den mån som 

är behövligt. Elvira menar att de sistnämnda eleverna kan för mycket svenska för att vara i 

förberedelseklassen, men för lite svenska för att vara i den ”vanliga” klassen. Situationen på 

skolan är dock att  dessa elever ska följa ”vanlig” undervisning och då behöver alla lärare 

fortbildning i svenska som andraspråk. 

Intervjun kommer in på de frågor som handlar om genre. Elvira förstår inte riktigt frågans 

formulering och efter jag har gett henne några exempel på de roller en lärare kan anamma, 

svarar hon att det är lite blandat. Först förmedlar hon genres struktur för att sedan handleda 

dem där det behövs.
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Elvira jobbar inte enligt någon särskild teoretisk ram. Nyligen har klassen jobbat med 

genren  novell  och Elvira  förklarar  att  hon började skrivandet  av  denna genre  genom att 

skriva på tavlan hur man startar en novell. Ibland har hon skrivit själv korta noveller så att  

eleverna får se olika sätt att skriva på. Klassen har också jämfört andra noveller. När Elvira är 

säker på att eleverna vet vad hon förväntar sig av dem, börjar de skrivandet. 

Svårigheten med att lära ut skrivandet av en novell är att det finns en viss känsla i en 

”bra” text. Det som också är svårt att lära ut för Elvira som lärare och svårt för eleverna att ta  

till sig, är att alla genrer följer en viss struktur.  Textens syfte, mottagare och språkliga drag 

förklarar Elvira för sina elever, genom att ha en genomgång av hur man ska skriva. Elvira har 

också närläsning av texter, där hon visar i texten de olika dragen. Det har visat sig vara en bra 

teknik,  för  att  hon  kunde  se  att  hennes  elever  hade  använt  de  olika  dragen  i  sitt  eget 

skrivande av en novell.   

De grammatiska begrepp som är relevanta för en viss texttyp förklarar Elvira precis 

som de andra medverkande lärarna inte för sina elever. Hon berättar att hon går efter en 

lärare hon har haft på universitetet, som tyckte att man inte ska lägga för mycket krut på  

grammatik. Denna lärare ansåg att grammatik och dess svåra ord förstör många gånger det 

naturliga  tänket  hos  elever.  Elvira  har  samma åsikter  som sin  lärare  men hon har  dock 

grammatiklektioner, som inte är kopplade till genren. 

Elvira har hört talas om termen genrepedagogik i de kurser hon har varit på men hon har 

inte hört talas om termen den proximala utvecklingszonen. När jag förklarar vad det betyder, 

säger Elvira att hon är bekant med tanken men i skolan använder man inte den termen. 

Alla  elever  hjälps  av  ett  arbetssätt  som fokuserar  på genrekunskap,  menar  Elvira. 

Även de elever som snabbt kommer igång och har fantasi blir hjälpta av genrepedagogik. Hon 

tror att de kan utvecklas till nästa nivå i sin språk- och kunskapsutveckling. Elvira menar 

även att en explicit textaktivitet kring olika genrer är nödvändigt, annars blir eleverna ”själva 

i sitt skrivande”. Enligt henne är det bättre att prata om och förklarar mycket så att eleverna 

kan välja vad de behöver. När jag frågar henne om alla steg i cirkelmodellen behövs, även 

metaspråket och att man skriver tillsammans, svarar Elvira att hon tror att alla fyra stegen 

egentligen behövs för att få en bra grund. Hon utökar sitt svar och säger att man får många 

fler elever med sig när man inte hoppar över ett steg. Elvira tillägger att man kan utelämna 

ett steg när man känner klassen väl och eleverna vet vad hon menar och är ute efter.  Efter 

Elvira tänkt noga igenom frågan om det finns någon nackdel med genrepedagogik, svarar 

hon bestämt att hon inte tror det finns nackdelar med ett sådant arbetssätt.    

De  kunskaper  om genren  novell  som behövs  är  att  eleverna  är  bekanta  med den 

genren, säger Elvira. Eleverna behöver läsa många noveller och kan se att det finns en röd 

tråd och att man kan skriva på olika sätt. Ett exempel är att man kan skriva i mitten eller 
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slutet av handlingen, men det som eleverna behöver vara medvetna om är att alla noveller 

har samma genretypiska drag. Elvira har pratat med sina elever när de skulle skriva en novell 

om två helt olika noveller  och genom närläsning visade hon för sina elever att i  den ena 

novellen dröjde det ett tag innan det blev spännande, medan det i den andra blev spännande 

direkt. 

Intervjun avslutas med frågan om Elvira vill tillägga någonting eller vill gå tillbaka till 

någon fråga, men hon svarar att det inte är fallet. Jag tackar henne för hennes insats och 

inspelningen stoppas. 

4.4.2 Elviras och Lenas elever som har svenska som andraspråk.

Dessa två elever går i Elviras stödundervisning i svenska och i Lenas vanliga klass. Jag har 

valt  att  koppla  elevernas  intervju  till  Lenas  och  kommer  därför  att  referera  till  henne. 

Eleverna har nyligen jobbat med texttypen  novell i den ”vanliga” klassen. Intervjun inleds 

med förklaringen av termen texttyp. Eleverna kan ge mig olika förslag på olika texttyper men 

har inte skrivit så många själva. Det kan bero på att de inte har bott så länge i Sverige. De 

berättar för mig att de tycker det är svårt att skriva och deras texter har inte blivit godkända.

Enligt dessa elever inleder Lena skrivandet av en viss texttyp genom att berätta hur 

den texttyp som de ska jobba med ser ut. Deras lärare skriver ibland på tavlan och eleverna 

får ett papper med de olika texttypernas karakteriserande drag. Nyligen har klassen skrivit en 

novell  och  tillsammans  har  de  läst  olika  sorters  noveller.  De  har  tittat  på  novellens 

karakteriserande drag och efter det var det dags för eleverna att sätta igång skrivandet.

När jag frågar eleverna om Lena förklarar för dem textens syfte är de inte säkra på vad 

jag menar med detta ord. Jag förklarar för dem vad det betyder och eleverna ger exempel på 

vad olika texters syfte kan vara. När jag frågar igen om Lena förklarar textens syfte, svarar de 

att de inte tror att Lena har förklarat för dem. Ordet mottagare är lättare för eleverna att 

förstå och inte heller denna term blir förklarad av Lena, enligt eleverna.

På frågan om deras lärare förklarar de ord som är viktiga i en viss texttyp, svarar båda 

eleverna att Lena förklarar de ord som de inte förstår. Detta svar ge mig en känsla av att  

eleverna inte riktigt förstår min fråga så jag förklarar för dem att i varje texttyp finns det ord  

som används i just den texttypen. Eleverna säger en gång till att Elvira förklarar de ord som 

de inte förstår. 

Intervjun forsätter med frågan som handlar om textens indelning och eleverna förstår 

direkt  vad  som  menas  med  det.  Enligt  dem  har  Lena  förklarat  för  dem  hur  novellens 

indelning kan se ut. Tillsammans har klassen också tittat på olika exempel på noveller och 

jämfört dessa. 
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Eleverna svarar på frågan om Lena visar olika sätt att skriva på, att hon har skrivit en  

novells början på tavlan. Tillsammans har de också läst två olika noveller, där Lena har visat  

dem hur dessa noveller skiljer sig åt. 

På sista frågan om Lena har skrivit med eleverna tillsammans en text på tavlan, svarar 

eleverna att hon inte har gjort det. Deras lärare har enbart skrivit novellens början på tavlan. 

Jag tackar eleverna och avslutar intervjun med dessa elever.

5. Diskussion

Syftet  med undersökningen har  varit  att  ta  reda på  hur ett  fåtal  lärare som undervisar i 

svenska jobbar med genrer och hur de skapar en språklig miljö som främjar  alla elevers 

lärande.  Uppsatsen  vill  också  utreda  hur  de  medverkande  svensklärarna  stöttar 

andraspråkselevers  språk-  och  kunskapsutveckling.  Genom teorier  och  tidigare  forskning 

gällande olika undervisningsmetoder har jag kunnat dra relativt generella slutsatser av den 

information  som  framkommit.  I  följande  avsnitt  kommer  en  diskussion  återges  med 

återkoppling till bakgrund och resultat. Det finns inte underlag nog i min undersökning att 

kunna dra några generella  slutsatser över hur lärare i  allmänhet resonerar  kring implicit 

respektive  explicit  undervisning.  Uppgifterna  som  framkommit  gäller  endast  en  isolerad 

grupp. 

Hur undervisar svensklärare i genrer i klassen?

Resultaten av denna småskaliga studie visar att det finns en någorlunda överensstämmelse 

mellan lärarnas och elevernas intervjusvar. Vidare verkar de medverkande lärarnas syn på 

undervisningsmetod gällande genrer vara tämligen överensstämmande. Deras undervisning 

utförs  på  relativt  lika  sätt  och  har  stor  överenskommelse  med  den  traditionella 

undervisningen (se Figur 5).  Lärarna anger att de börjar varje nytt skrivmoment med att 

förklara det som är typiskt för en viss genre. Oftast får eleverna ett papper med de kriterier 

som är utmärkande för denna genre. I klass tittar de på exempel på hur en text kan se ut.  

Innan  eleverna  börjar  skriva  förklarar  lärarna  texttypens  form,  disposition  etc.  Det  som 

studien visar är att samtliga lärare förklarar texttypens syfte, mottagare och språkliga drag 

men deras elever verkar inte vara medvetna om detta.  Endast två av  16 elever visste vad 

termen texttyp betyder. De olika begrepp som syfte och mottagare behövde också förklaras 

när intervjuerna genomfördes. Det verkar inte finnas något metaspråk i klasserna, vilket inte 

betyder  att  eleverna  inte  förstår  innebörden  av  termerna.  Johansson  och  Sandell  Ring 

(2012:26) menar  att  det  gynnar elever  när  de har en medveten kunskap om hur  språket 
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fungerar i olika sammanhang, ett så kallat metaspråk. Det verkar som alla lärare förklarar de 

ord som eleverna inte förstår eller som är relevant för genren. Alla lärare talade om att de har  

olika roller i  textaktiviteten; de ser sig själva som handledare.  Inom genrepedagogiken är 

lärarens roll av stor vikt. En gemensam text skrivs inte i de medverkande klasserna. Enligt 

Vygotsky är  det  viktigt  att  göra  inlärningen  tillsammans,  för  att  ”vad  barnen  kan  göra  i  

samarbete med andra kan de snart göra på egen hand” (Skolporten, 2013:10).  Lena angav 

under  intervjun att  detta  perspektiv  inte var möjligt  i  hennes klass  för  att  hennes elever 

tillhör  olika  grupptillhörigheter,  inte  bara  etniskt  och  geografiskt  utan  även  socio-

ekonomiskt.  Skolan har ett uppdrag att utveckla demokratisk kompetens hos unga, vilket  

betyder att verka i demokratiska former, utveckla demokratiska samhällsmedborgare och ge 

dem kunskap om demokratins innehåll och form (Skolverket, 2000:7). Det verkar som denna 

lärare  behöver  jobba  med  sitt  demokratiska  uppdrag  så  att  hennes  elever  kan  verka  i 

demokratiska former och kan utvecklas till demokratiska samhällsmedborgare.

Det som är lite bekymrande är att flera lärare angav att somliga andraspråkselever 

inte riktigt har förstått allt som tas upp under lektionen. Enligt kursplanen ska svenska som 

andraspråk genom undervisning

ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om svenska språket, dess normer, uppbyggnad, uttal, ord och 
begrepp [...]. På så sätt ska undervisningen bidra till att stärka elevernas medvetenhet om och tilltro till 
den egna språkliga och kommunikativa förmågan. (Skolverket, 2011b:239) 

Frågan man kan ställa är om båda skolorna i undersökningen uppnår dessa mål. Om svaret 

är nej då blir följdfrågan vad som kan samt behöver ändras på, så att andraspråkselever och 

lågpresterande elever kan nå kursplanens mål.

Hur anpassar svensklärare skrivundervisningen till andraspråkselever när de 

undervisar  i  genrer  så  att  de  utvecklar  samtliga  elevers  skrivande  i  större 

utsträckning? 

För  att  kunna  utveckla  samtliga  elevers  skrivande  i  större  utsträckning  ska  svensklärare 

anpassa  sin  skrivundervisning  (Skolverket,  2012).  Mycket  tid  bör  ägnas  åt  språk  och 

metaspråk för att  nyanlända elever och elever  med annat  modersmål  än svenska som är 

födda i Sverige oftast saknar kunskaper i det svenska språket för att kunna uttrycka sig på ett 

tillfredsställande  sätt  (Liberg,  2010:5).  Lisa  berättade  under  intervjun  att  utmaningar 

angående  språkutveckling  för  andraspråkselever  ligger  i  ordförråd.  Det  finns  vissa 

förutsättningar och villkor för att en person ska kunna lyckas i sitt skrivande och ett stort  

ordförråd är en grundläggande språkliga förmåga.  Avsaknaden av denna utsätter  svenska 

som andraspråkselever för en mycket frustrerande situation Liberg, 2010:5). Det kan även 

antas att en brist i skolspråket framkallar en sådan situation.

Många  lärare  har  inte  den  beredskap  som  behövs  för  att  bemöta  den  språkliga 

mångfalden som finns i den nuvarande skolan (Skolverket, 2012:7). Detta blev bekräftat av 
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studiens medverkande lärare.  Eva berättade att hon inte har någon särskild metod när det 

gäller  skrivundervisning i  relation till  andraspråkselever,  hon gör ”som hon tror fungerar 

bra”. Eleverna är med i ”vanlig” undervisning och Eva jobbar enskilt med varje elev för att  

utveckla det hen behöver utveckla. Om det så behövs går eleven till förberedelseklassen. Att 

skicka elever ut från lektionen till förberedelseklassen ökar segregeringen i skolan, vilket är 

ett fenomen som måste motverkas. 

Skrivarnas kunskaper och tidigare erfarenheter, som de bär med sig in i skrivandet 

och som kan variera mycket beroende på hembakgrund och annat,  är av central betydelse i 

skrivandet (Liberg, 2010:5). Barnets kultur spelar en viktig roll i inlärning. Vygotsky nämnde 

att språket är beroende av den kultur barnet lever i och speglar därför kulturen (Svensson, 

2009:33).  Inga av de medverkande lärarna i  undersökningen pratade om elevernas olika 

kunskaper samt tidigare erfarenheter och hur de impliceras i undervisningen. Tanken som 

uppkommer är om lärarna fokuserar på  elever med  majoritetsbakgrund när det gäller just 

kunskaper och erfarenheter. 

 

Vilken sorts metod använder de medverkande svensklärarna i denna studie när 

de arbetar med genrer i sin skriftundervisning? 

Det  krävs  en  anpassad  undervisning  när  det  gäller  andraspråkselever.  Schleppegrell 

(2009:79) menar att andraspråkseleverna måste få lära sig om språket och genom språket,  

dvs.  både  om  språkets  funktionalitet,  grammatik  samt  struktur  och  med  språket  som 

utgångspunkt vid inlärning av ämnen (Schleppegrell, 2009:80).  Gibbons (2009:71) menar 

också att eleverna måste få hjälp med att förstå språkets strukturella form och grammatik 

samt dess mening och funktion. Dessutom anser hon att språkövningar måste göras i  ett 

sammanhang (Gibbons,  2009:71).  Studiens lärare verkar inte undervisa i  grammatik i  en 

kontext  och  om  språkets  funktionalit,et  som  behövs  för  att  utveckla  andraspråkselevers 

språkutveckling, enligt Schleppegrell och Gibbons. De medverkande lärarna angav i intervjun 

att tiden inte räcker till för att ha en fördjupande skrivundervisning. Frågan är om en explicit  

undervisning inte bör prioriteras i den svenska skolan särskilt med tanke på de senaste PISA-

resultaten.  Johansson,  Sandell  Ring  och  Stehagen  framhäver  tydligt  att  en  explicit 

undervisning,  i  de här fallen genrepedagogik, lyckades höja elevernas resultat i  nationella 

ämnesprov och ökade andelen elever som nådde kravnivån. 

Ett  annat  sätt  att  stimulera  andraspråkselevers  språk-  och  kunskapsutveckling  är 

genom att  betona  och  upprepa  nyckelord  samt  viktiga  begrepp  och  förklara  dem många 

gånger på olika sätt (Hajer & Meestringa, 2010:119). Lärarna i studien sa att de förklarar de 

begrepp  som  eleverna  behöver  kunna  när  det  gäller  genreskrivning.  Också  de  ord  som 

andraspråkselever inte förstår förklaras av läraren men samtidigt medgav de att det ibland 

visade sig att några elever inte hade förstått texten eller begreppen.
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Man kan även förenkla ord genom att hitta synonymer eller använda bildspråk (Hajer 

&  Meestringa,  2010:122).  Används  bilderna  på  ett  tydligt  och  förklarande  sätt  är  de 

språkutvecklande och stimulerar språkinlärningen, menar Cerú (1993a:49). Eva verkar vara 

den enda läraren som försöker förklara ordens betydelse med hjälp av bilder så att eleven kan 

förstå texten.

Lena berättade att skolan förväntas att andraspråkselever förstår de olika ämnenas 

begrepp. Hon menar att det är enklare i ämnet svenska, för att där jobbar man med språket.  

Det kan dock medföra risker när man som lärare har ett sådant tänk. Eva uttryckte att hon 

upplever att genrekunskap ”faller sig naturligt på ett vis”. Här kan det tyckas att hon utgår 

från eleverna som har svenska som modersmål i resonemanget, vilket inte gynnar de flesta 

andraspråkselever.

Lindberg (Skolverket, 2011c) menar att en stor grupp i den svenska skolan behöver 

kvalificerad hjälp med att utveckla sitt språk för att lyckas i skolan. Denna grupp kan antas 

bli större i vår globaliserade värld. Lena menar att elevernas möjlighet att bli stöttade i sin 

språk- och kunskapsutveckling är otillräcklig på hennes skola. Hon uppger att detta beror på 

att skolans resurser inte är så stora, vilket medför att det inte finns möjlighet för henne att 

stödja hennes andraspråkselever.  Lena tycker att  hon behöver kompetensutveckling inom 

området  andraspråksinlärning,  för  att  kunna  undervisa  andraspråkselever  på  bästa  sätt. 

Även  Eva  och  Lisa  menar  att  fortbildning  i  svenska  som  andraspråk  behövs  när  man 

undervisar andraspråkselever. Enligt Elvira tycker hennes kollegor att det är komplicerat att 

undervisa  andraspråkselever  och  hon  anser  att  alla  lärare  behöver  kompetensutveckling 

inom andraspråksinlärning. Enligt Skolverket (2010c) krävs det att lärare har en utbildning 

inom  svenska  som  andraspråk,  så  att  lärarna  kan  anpassa  undervisningen  efter  elevens 

individuella behov. 

Att lära sig ett nytt språk och samtidigt få ämnesundervisning på det nya språket är en 

svår uppgift för andraspråkselever och varje individ måste få den tid som krävs och behövs 

för  att  tillägna  sig  kunskap.  Att  tillägna  sig  ett  andraspråk  är  svårt  och 

andraspråksundervisningen bör bygga på att stödja inlärningen av språket som svenska barn 

redan kan när de börjar skolan och som är förutsättningen för att de ska kunna lära sig (Cerú, 

1993b:7).  Eva  och  Lisa  berättade  att  skolans  elever  har  möjlighet  att  vara  med  i 

förberedelseklassen, där de kan få kunskap om områden som eleverna inte har med sig från 

sitt hemland. Elvira anser att andraspråkselever på hennes skola blir skickade till en ”vanlig” 

klass  alldeles  för  tidigt.  Där  förväntas  dessa elever  delta  i  undervisningen trots  att  deras 

svenska inte räcker till för att tillägna sig allt som läraren undervisar om. Hon menar att det 

skulle gagna andraspråkselever om det fanns något mellansteg mellan förberedelseklassen 

och den ”vanliga” klassen. Frågan är om en sådan segregation är önskvärd i skolan.   
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I  vilken  utsträckning  använder  lärarna  sig  av  genrepedagogik  i  sin 

skrivundervisning?

Det  verkar  som  att  de  medverkande  lärarna  inte  använder  sig  av  genrepedagogik  i  sin 

skrivundervisning, fast de verkar någorlunda följa de olika stegen i cirkelmodellen (se Figur 

5). Tredje steget i cirkelmodellen sker inte över huvudtaget i deras skrivundervisning och 

lärarna  undviker  att  prata  om och  undervisa  i  grammatik  i  sin  skrivundervisning.  Inom 

genrepedagogik har den systemisk-funktionella grammatiken en central roll (Johansson & 

Sandell Ring, 2012:30). Enligt eleverna har deras lärare pratat lite om grammatik och lärarna 

har bekräftat detta för att enligt dem ska lärare inte prata så mycket om grammatik. Samtliga 

lärare angav i intervjuerna att grammatik är för svårt för de flesta elever att förstå och väljer 

att  inte  ta  upp  grammatik  i  sin genreundervisning.  Enligt  Johansson  och  Sandell  Ring 

(2012:30) är det viktigt att lärare inte underskattar elevernas förmåga att tala om och tänka 

kring språk. Intervjuerna med lärarna gav intrycket att lärarna underskattar sina elever samt 

att det inte finns tid nog att ta itu med en explicit undervisning. Många av de medverkande 

eleverna berättade att de ibland har grammatiklektioner, där de får några övningar att lösa 

men  man  kan  fundera  på  om  det  fortfarande  vore  för  svårt  för  eleverna  om  de  blev 

undervisade  i  grammatik  i  ett  sammanhang.  Vidare  berättade  Lisa  att  svenska  som 

andraspråkselever ofta blir bättre på svenska i slutändan än de elever som har svenska som 

modersmål, för att de börjar från början och får med sig grammatiken, vilket leder till en 

bättre  utveckling  av  det  svenska  språket.  Detta  kan indikera  att  Hallidays  (Johansson  & 

Sandell  Ring,  2012)  resonemang  om  grammatik  är  ett  riktigt  påstående  när  det  gäller 

undervisning i genrer.

När lärarna fick svara på frågan om en explicit textaktivitet kring genre är nödvändigt 

svarade  Lena  att  den  inte  behövs  men  enligt  Lisa  är  den  behövlig  i  början. Olofsson 

(2003:252) menar också att eleverna redan tidigt behöver lära sig om språkets struktur i 

skolan  men  det  kan  dock  diskuteras  om  en  explicit  textaktivitet  inte  behövs  i  de  högre 

åldrarna.  Eleverna  möter  svårigheter  när  det  gäller  skolspråket  för  att  språket  i  vissa 

texttyper, som t.ex. debattartikeln är dekontextualiserat (Olofsson, 2003: 252). Det är denna 

genre som Lisa tog upp som exempel, som är svårt för eleverna att ta till sig.  Eva menade att 

tiden inte räcker till så grammatik väljer hon ofta bort. Deras nekande svar om en explicit  

textaktivitet  behövs  är  lite  underligt,  för  att  dessa  lärare  svarade  att  ett  arbetssätt  som 

fokuserar  på  genrekunskap  är  bra.  Enbart  Elvira  svarade  att  en  explicit  textaktivitet  är 

nödvändig så att eleverna inte blir ”själva” i sitt skrivande. Hon tycker att det är bättre att  

prata om och förklara mycket så att eleverna kan välja vad de behöver. Det är bara Elvira som 

jobbar  två  gånger  i  veckan  med  stödundervisning  i  svenska  och  som  har  någorlunda 

erfarenhet av svenska som andraspråk. 
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Eva  tror  att  alla  elever  kan  bli  hjälpta  av  det  arbetssätt  som  fokuserar  på 

genrekunskap men menar samtidigt  att  en särskild explicit  undervisning om genre är till 

nackdel för de elever som har svårt för språk och skrivning. Lisa är av samma åsikt och tror  

att  alla  elever kan ha hjälp  av en genrefokuserad undervisning men till  skillnad från sin 

kollega  tror  hon att  en  explicit  undervisning  är  till  nackdel  för  de  drivande  och  duktiga 

eleverna. Lisa menar att genom att bli tvingade att delta i alla små moment kan dessa elevers 

motivation bli åsidosatt. Eva tycker som Lena och tror att de svagaste eleverna blir hjälpta av  

ett  arbetssätt  som fokuserar  på  genrekunskap men hon svarar  på  frågan om en särskild 

explicit  undervisning har nackdelar att så inte är fallet.  Hon påpekar att även de duktiga 

eleverna behöver utvecklas vidare. Det verkar som om hon säger emot sig själv. Man kan 

fundera på om studiens medverkande lärare har förstått innebörden av de olika begrepp som 

explicit undervisning,  textaktivitet och  genrebaserad undervisning.  Elvira anser som Eva 

och  Lisa  att  alla  elever  hjälps  av  en  undervisning  som fokuserar  på  genre  och  ser  inga 

nackdelar med en särskild explicit undervisning om genre. 

Liberg (2010) anser att goda stödstrukturer kan göra det lättare att skriva svårare 

texter  genom  ett  bra  för-  och  efterarbete.  Hon  tar  också  upp  att  ett  ytterligare  sätt  att 

underlätta skrivandet av svårare texter är genom att skriva tillsammans och att samtala kring 

det  man  skriver (Skolverket,  2010a:26).  Liberg  (2010:29)  menar  att  detta  är  det  allra 

viktigaste stödet för att utveckla elevernas skrivande (Skolverket, 2010:29). Kommunikation, 

vilken kan bygga en bro till det svenska språket för andraspråkselever, har en central plats i 

genrepedagogiken. Det verkar finnas ett visst samtalsklimat i Evas klass, där texten läses högt 

och tillsammans diskuterar de texten.  I  klassen diskuteras också olika ords eller  uttrycks 

betydelse. I Lisas klass pågår ibland textsamtal och hon ger muntlig feedback på elevernas 

texter, vilket hon anser fungerar som textsamtal. Lisa har också individuella textsamtal när 

eleven ber om det.  Dessa samtal sker efter skrivandet.  I Lenas klass verkar det inte pågå 

textsamtal men eleverna får tillfälle att fråga om någonting inte är tydligt.  

6. Slutsats

Olika  paradigm  om  språkinlärning  har  avlöst  varandra.  Frågan  om  en  explicit 

skrivundervisning behövs är ingen enkel fråga att svara på. Somliga forskare, som Krashen 

(Abrahamsson, 2009), menar att en inlärare lär sig ett språk genom kontakt med det språket 

och utan explicita regler. Vidare menar Krashen (Ibid) att språkinlärare behöver ett språkligt 

inflöde,  som  ligger  lite  högre  än  inlärarens  nivå. Detta  påminner  mycket  om  Vygotskys 

proximala utvecklingszon, där inlärare når en högre nivå av förståelse med stöd av en mer 

erfaren person. Även Holmegaard och Källström (1993:203) menar att inlärare lär sig bäst 
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när reglerna kan komma in i naturliga kommunikativa sammanhang, men de menar att även 

bundna, specifika övningar måste förekomma. Denna typ av metod liknar den traditionella 

undervisningen som verkar bedrivas av studiens lärare. 

Andra  forskare  menar  att  en  explicit  undervisning  är  nödvändig  och  det  kan 

förespråkas för att genrer inte enbart är en företeelse som förekommer i svenskämnet, utan 

det handlar om text i  alla skolämnen (Johansson & Sandell Ring, 2012:26).  Liksom varje 

genre har också varje ämne sitt eget sätt att uttrycka kunskap på. Det är inte möjligt att lära 

ut  ämnesinnehåll  utan att beröra språket och därför behöver man visa eleverna hur man 

använder språket och hur man resonerar inom ämnet (Olofsson, 2009: 251; Gibbons, 2009). 

Också  Obondo  och  Beckert  (2000:8)  menar  att  det  behövs  en  tydlig  och  stödjande 

undervisning kring de typer av språk som tillhör skolrelaterade språkfärdigheter. 

För  att  inhämta  kunskaper  behöver  eleverna  behärska  olika  texttyper  (Kuyumcu, 

2004:579). Det blir mycket svårt att klara sig i skolan när eleven inte behärskar språket som 

används  i  dessa  texttyper.  Två  av  eleverna  i  svenska  som  andraspråk,  som  är  relativt 

nyanlända,  klarade  inte  att  bli  godkända för  sina  skrivuppgifter.  Enligt  Skolinspektionen 

(2014)  lämnade  var  tionde  elev  med  svensk  bakgrund  grundskolan  utan  grundläggande 

behörighet  till  de  nationella  programmen i  gymnasieskolan  läsåret  2009/10.   Nästan var 

fjärde elev med utländsk bakgrund lämnade grundskolan utan grundläggande behörighet till 

de nationella programmen i gymnasieskolan samma läsår. De siffrorna lär öka. Sverige är ett 

multikulturellt land och det kan antas att antalet flerspråkiga elever ökar. Invandringen är 

inte  det  enda  skälet  till  att  antalet  elever  som  saknar  grundläggande  behörighet  till  de 

nationella programmen i gymnasieskolan ökar. Enligt den senaste PISA-rapporten presterar 

svenska  elever  under  OECD-genomsnittet  i  såväl  matematik  som  läsförståelse  och 

naturvetenskap. Undersökningen visade att i läsförståelse och naturvetenskap tappade mest 

de  lågpresterande  eleverna  (Skolverket,  2014b).   Språket  i  dessa  ämnen  är  av  väsentlig 

betydelse. Rapporten har fastlagt att det finns skillnader i prestation mellan infödda elever 

och elever med utländsk bakgrund i Sverige. Dock kan de försämrade resultaten däremot inte 

mer än marginellt förklaras av en ökande andel elever med utländsk bakgrund (Nationellt 

centrum för svenska som andraspråk, 2013).

För att kunna utveckla skrivandet är de språkliga, metaspråkliga och metakognitiva 

förmågorna som beskrivs av Liberg (2010:5) centrala. I den explicita undervisningen, som 

genrepedagogik, ges mycket tid åt språk och metaspråk. Nyanlända elever och elever med 

annat modersmål än svenska som är födda i Sverige saknar oftast kunskaper i det svenska 

språket för att kunna uttrycka sig på ett tillfredsställande sätt (Liberg,2010:5).

Man kan fundera på om en skola i förändring också behöver ändra på sitt arbetssätt. 

Fler och fler lärare möter en språklig mångfald som de inte alltid har beredskap för att möta 

(Skolverket, 2012). En grupp som blir större för vare år är elever med andra modersmål än 
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svenska. Det finns också en grupp elever som är födda och uppväxta i Sverige men som har 

ett  annat  modersmål.  Dessa  elever  har  ofta  ett  utvecklat  talspråk  men  har  inte mycket 

kommit i kontak med skriftspråket och standardsvenska. Detta har lett till att många av dessa 

elever har svårt att ta till sig språket i läromedlen och på lektionerna. Lindberg (Skolverket, 

2012) menar att en omfattande grupp i den svenska skolan behöver kvalificerad hjälp med att 

utveckla sitt språk för att lyckas i skolan. Genrepedagogerna anser att genrepedagogiken kan 

vara en sådan hjälp. Lärarna på  Mariedalsskolan (se 2.4.9) tycker att den arbetsmetod och 

den kunskap som eleverna får med sig från cirkelmodellen är oerhört viktig i elevernas skriv- 

och läsutveckling, även om den tar mycket tid.

Skolan ska ge alla elever möjlighet att  utnyttja skolans språk så att de kan uppnå 

läroplanens och kursplanens mål. Med tiden ska elever skaffa sig förutsättningar för att bli  

aktiva  medborgare  i  ett  demokratiskt  samhälle.  Skolans  uppgift  är  att  se  till  att  skapa 

möjligheter för varje elev att nå målen i alla ämnen. Detta ska inte vara beroende av om de 

kommer från hem där läsande och skrivande har haft en given plats eller inte, om de har 

oregelbunden skolgång eller ingen alls eller om de lär på sitt första eller andraspråk. Lgr 11 

ställer  höga  krav  på  genrekompetens,  vilket  för  med  sig  att  alla  lärare  behöver  göra 

genrekunskaperna synliga för eleverna i alla ämnen (Johansson & Sandell Ring, 2012:14,17). 

Studiens  medverkande  lärare  Anna  tror  att  skolan  behöver  förändra  sitt  arbetssätt  och 

många håller med henne. Hennes kollega Lena känner ofta att hon ”inte räcker till”. Albert 

Einstein har skrivit för många år sedan ”Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de 

problem vi  skapat  med det  gamla sättet  att  tänka”.  Det  är  dags för  skolan att  ändra sin 

inställning  gentemot  andraspråkselever  samt  lågpresterande  elever  och  ett  sätt  att 

åstadkomma detta är genom genrepedagogik.

Ett  ökat  samarbete  mellan  forskning och  skola  kan  ge  lärare  och skolledning nya 

kunskaper  om  aktuell  forskning  inom  området  genrepedagogik.  Den  genrepedagogiska 

cirkelmodellen kan bli en effektiv metod att öka andraspråkselevernas möjligheter att lyckas i  

skolan, om lärare blir medvetna om de språkliga krav som ställs på andraspråkselever. Nya 

erfarenheter av genrepedagogiken tillkommer hela tiden och en viktig uppgift kan vara att 

sammanställa exempel och handledningsmaterial som kan användas i undervisningen. En 

ökad  förståelse  av  hur  skolans  kunskapsrelaterade  texter  är  uppbyggda  och  hur 

undervisningen ska gå till för att tvåspråkiga elever ska ges lika möjligheter till skolframgång 

som  de  med  svenska  som  modersmål,  är  ett  villkor  för  att  genretänkande  och 

genrepedagogiska  metoder  ska  leda  till  önskat  resultat.  Den  pedagogiska  verksamhetens 

utformning bör diskuteras och min förhoppning är att denna studie kan bidra till att öka 

intresset för andraspråksfrågor och de metoder som genrepedagogiken företräder. 
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Bilaga A

Generellt.

• Deltagarens utbildning, antal år i yrket, åldrar på eleverna deltagaren undervisar. 

• Behörig i vilka ämne. 

• Har du svenska som andraspråkselever? Om ja, hur många?

Språk- och kunskapsutveckling

• Vilka språkliga förväntningar anser du att skolan generellt har på eleverna? 

• Hur ser du på skillnaden i utmaningar gällande språkutveckling mellan elever med 

svenska som modersmål, respektive elever med svenska som andraspråk? Skiljer sig 

utmaningarna åt mellan dessa elever? 

• Hur ser du på elevernas möjlighet att bli stöttade i sin språk- och 

kunskapsutveckling?

• Hur arbetar du med andraspråkselevernas språkutveckling?

• Hur ser du på behovet av kompetensutveckling inom området andraspråksinlärning?

Genre

• Vilken roll har du som lärare i arbetet med textaktivitet? 

• Finns det svårigheter med att lära ut den genre ni jobbar med just nu? Vilka i så fall? 

• Jobbar du enligt någon särskild teoretisk ram angående ditt arbete med denna genre?  

Kan du ge ett konkret exempel?

• Förklarar du texttypens syfte, mottagare och språkliga drag för dina elever? I så fall, 

hur och varför?

• Vilka utmaningar (svårigheter, problem) möter eleverna gällande den genre ni jobbar 

med? 

• Förklarar du för dina elever de grammatiska begrepp som är relevanta för en viss 

texttyp? T.ex. deltagare, process, nominalgrupper, nominalisering, bindeord, 

modalitet, tema, tempus. I så fall, hur och varför? 

Genrepedagogik

• Känner du till termen genrepedagogik? Om du gör, hur känner du till den?

• Känner du till begreppet Proximala zonen?

• Vilka elever anser du hjälps av ett arbetssätt som fokuserar på genrekunskap? 
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• Anser du att en explicit textaktivitet kring genrer är nödvändigt? Varför/varför inte? 

• Vilken kunskap om genren ni jobbar med är nödvändig för att alla elever ska nå 

framgång i denna texttyp?  

• Finns det nackdelar med en särskild explicit undervisning om genrer? Om det är så, 

hur, när och för vem? 

Vill du tillägga någonting jag inte har tagit upp?

55



Bilaga B

Intervjufrågor till eleverna

1. Vet ni vad en texttyp/genre är? Har er lärare förklarat vad en texttyp/genre är? (t.ex.

     tidningsartikel, rapport, beskrivning, berättelse, recension.)

2. Hur inleder er lärare skrivandet av en viss texttyp?

3. Berättar er lärare för er vad syftet med en viss text är? Om svaret är ja, hur berättar hen?

4. Berättar er lärare för er vem texttypens mottagaren är? Om svaret är ja, hur berättar hen?

5. Förklarar er lärare de ord som är viktiga i en viss texttyp? Man använder andra ord i en

     tidningsartikel än i en berättelse. Om svaret är ja, hur förklarar hen?

6. Går er lärare igenom indelningen av texttypen ni ska jobba med? Om svaret är ja, hur gör

     hon?

7. Visar er lärare olika exempel på texttypen ni ska jobba med? 

8. Visar er lärare olika sätt att skriva på? Om svaret är ja, hur visar hen?

9. Skriver er lärare ett exempel av den text ni ska jobba med på tavlan?

     

10. Skriver ni tillsammans en text på tavlan i klassen?

56



Bilaga C

Hej!

Mitt namn är Chantal och jag studerar till lärare på universitetet i Karlstad. 

Jag är inne på min sista termin och det är nu dags för mig att skriva mitt examensarbete. För  

mitt arbete har jag valt att undersöka hur svensklärare på högstadiet undervisar i olika sätt 

att skriva på. 

Din sons/dotters lärare kommer att delta i min undersökning, där jag ska intervjua honom 

eller henne. För att få bredd i min undersökning vill jag gärna också intervjua några elever. 

Elevernas  identitet  kommer  att  skyddas.  Din  son/dotter  kommer  att  delta  i  min 

undersökning, men i och med att hen är yngre än 18 år behöver jag ditt godkännande. Om du 

tycker det är okej  att din son/dotter deltar i undersökningen, ska du skriva under det här 

formuläret och skicka det med din son/dotter till skolan.

Tack på förhand!

Hälsningar, Chantal Kågström

Jag ger mitt godkännande till att min son/dotter deltar i ovannämnda undersökning.

                                                                                                                                                                

 Underskrift                                                                                        Datum                            Ort        

Namnförtydligande

57


	Förord
	1. Inledning
	1.1 Syfte och frågeställningar

	2. Bakgrund
	2.1 Teorier om språkinlärning
	2.1.1 Sociokulturell teori

	2.2 Andraspråksinlärning
	2.3 Skriftspråk
	2.3.1 Skrivutveckling

	2.4 Genre
	2.5 Vad är genrepadagogik?
	2.5.1 En teori om lärande
	2.5.2 En teori om språk
	2.5.3 En pedagogisk modell

	2.6 Cirkelmodellen
	2.7 Traditionell undervisning
	2.8 Genrepedagogik i praktiken
	2.9 Kritik mot genrepedagogiken

	3. Metod
	3.1 Val av metod
	3.2 Informanter
	3.2.1 Skola 1
	3.2.2 Skola 2

	3.3 Intervjun
	3.4 Genomförande
	3.5 Validitet och reliabilitet
	3.6 Etiska aspekter


	4. Resultat
	4.1. ”Eva”
	4.2 ”Lisa”
	4.3 ”Lena”
	4.4 ”Elvira”

	5. Diskussion
	6. Slutsats
	Referenser
	Bilaga A
	Bilaga B
	Bilaga C

