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Sammanfattning 

Läsförståelsen bland svenska 15- åringar sjunker och framförallt uppvisas en betydande skillnad mellan ungdomar 

med svenska som modersmål, respektive som andraspråk. För att förändra en liknande trend som fanns i Australien 

på 1980-talet utvecklades genrepedagogiken, vilken innebär en parallell utveckling mellan språk- och 

ämneskunskaper och bygger på tre teorier: Vygotskys sociokulturella perspektiv på lärande, Hallidays systemisk- 

funktionell grammatik, samt Rotherys och Martins skolgenrer och cykeln för undervisning och lärande. Tanken med 

arbetssättet är att samtidigt som eleverna lär sig ämnet lär de sig även det ämnesspecifika språket och på så sätt får 

alla elever samma förutsättningar att utveckla sin kunskap.  

 

De teoretiska utgångspunkterna visar att en explicit undervisning om språk är nödvändigt eftersom alla skolans 

ämnen har ett specifikt språk och att lära sig det ämnesspecifika språket utan hjälp kan vara som att lära sig ett helt 

nytt språk utan hjälp. Forskning visar även att lärare anser att en undervisning om språk i skolan är viktig, men att 

det ändå är få ämneslärare som för en explicit språkundervisning, därför undersöker detta arbete vilken attityd lärare 

på olika grundskolor har till språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och hur skolledningen mottar 

genrepedagogiken. 

 

Syftet med denna studie är dessutom att utröna hur några lärare i svenska som andraspråk undervisar med hjälp av 

genrepedagogiken, vad det finns för fördelar med den jämfört med det traditionella sättet att undervisa om språk, 

samt om de tror att genrepedagogiken är framtidens arbetssätt i språkundervisning. Metoden som har använts i 

studien är semistrukturerade kvalitativa intervjuer. 

 

Resultatet från studien visar att samtliga intervjuade lärare är mycket positiva till arbetssättet och ser stora fördelar 

med att eleverna förutom att utveckla språket även blir mer engagerade i, och motiverade till, undervisningen. Alla 

lärare utgår från cykeln för undervisning, även om hur de använder sig av den kan skilja sig något åt. Dessutom har 

samspel, stöttning och interaktion en stor plats i deras klassrum. 
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1 Inledning 

Läsförståelsen bland Sveriges 15-åringar blir sämre enligt Skolverket (2010b) och skillnaden 

såväl mellan kön som socioekonomiska grupper växer. Elever i dagens skola möter varje dag 

många olika texter och Skolverket (2010a) förklarar att varje nytt möte med en text ställer nya 

krav på läsaren, både vad gäller läsförmåga och ämneskunskap. Att ha ”knäckt skriftkoden” 

räcker inte för att ta del av, reflektera kring och tillgodogöra sig innehållet i de texter en elev 

möter i skolan samt för att de ska kunna konstruera egna texter. 

Genrepedagogik innebär språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i skolan och utarbetades 

först i Australien under 1980-talet. Det kallas även språkinriktad undervisning och idén 

bakom är att det skapas möjligheter för elever att tillgodogöra sig ämnesundervisningen 

samtidigt som de utvecklar färdigheter i undervisningsspråket. Hajer & Meestringa (2010) 

förklarar arbetssättet med att eleverna utöver ämnet lär sig att använda det ämnesspecifika 

språket, både muntligt och skriftligt. Detta innebär att, som Skolverket (2010a) påpekar, 

uppgiften att arbeta med läsning och läsutveckling i skolan inte endast åligger lärare i svenska 

och svenska som andraspråk, utan att samtliga lärare behöver kunskap om vad det innebär att 

läsa och skriva i just deras ämnen, hur läsandet och skrivandet kan utvecklas samt hur de kan 

stödja eleverna i deras möte med skoltexter. Skolverket (2010b) påpekar att det är en 

signifikant skillnad i läsförståelsen i svenska skolan idag. Elever med svenska som modersmål 

har en betydligt bättre läsförståelse jämfört med elever som har svenska som andraspråk. 

Genrepedagogik skapades för att möta denna trend som även fanns i Australien (Olofsson, 

2010). Nu växer arbetssättet i Sverige och den här studien visar bland annat några lärares bild 

av om de ser förbättringar i språket hos elever efter att de har arbetat genrepedagogiskt. 

Min första kontakt med genrepedagogik var då jag läste inriktning ”svenska som andraspråk” 

på lärarprogrammet. Det är ett nyare sätt att se på språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt 

som enligt min mening fler lärarstudenter borde få möjlighet att ta del av. Den här studien har 

till syfte att utröna hur undervisningen i genrepedagogik ser ut på några skolor och vad ett 

antal lärare har för uppfattning om att arbeta enligt genrepedagogiken.  
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1.1 Syfte 

Syftet med arbetet är att undersöka hur några lärare undervisar med hjälp av genrepedagogik 

och om de ser något positivt resultat, både i klassen och hos den enskilde eleven. Dessutom är 

syftet att åskådliggöra några lärares tankar angående om de tror att genrepedagogik är 

framtidens arbetssätt med språkutveckling och i så fall varför. 

1.1.1 Frågeställningar 

1. Vad är genrepedagogik enligt några lärare, vilket är dess syfte och utifrån vilka 

behov har den utarbetats? 

2. Har lärarna i studien uppmärksammat någon positiv effekt hos eleverna efter att de 

har arbetat med genrepedagogik, i så fall, vilken? 

3. Finns det enligt de intervjuade lärarna någon koppling mellan den nya kursplanens 

mål och genrepedagogik? 

4. Vilken attityd uppfattar informanterna att övriga lärare och skolledning har till 

arbetssättet? 

2 Metod 

Undersökningen i det här arbetet är utförd i vad Bryman (2002) benämner kvalitativ form 

med mindre strukturerade intervjuer. Intervjuerna som denna studie bygger på spelades in för 

att sedan transkriberas och har slutligen analyserats utifrån olika teman. 

2.1 Olika intervjumetoder 

Vad som skiljer kvantitativa metoder från kvalitativa är enligt Bryman (2002) att i den första 

är undersökaren ute efter att komma fram till ett svar på frågeställningarna, medan i den 

senare metoden är det informantens ståndpunkter som är det väsentliga. Detta innebär att 

mindre strukturerade intervjuer är mer flexibla och kan avvika från intervjuguiden i den 

riktning som informantens svar leder. Kvalitativa intervjuer kan utföras som både 

ostrukturerade och semistrukturerade intervjuer, och denna studie är utförd som det senare, 

vilket innebär att det finns en intervjuguide, men intervjun styrs av vilka svar informantens 
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ger. Vid utformandet av intervjuguiden menar Bryman (2002) att frågorna måste täcka 

frågeställningen för studien, men det ska ske utifrån informanternas perspektiv. Vidare 

påpekas att det är viktigt att notera bakgrundsfakta om respondenten som kan vara värdefullt 

att veta, som ålder, kön, ämnen personen undervisar i samt hur lång tid hon/ han har 

undervisat etcetera då det kan vara väsentligt vid analysen av resultatet. 

Lyssnandet är något som både Bryman (2002) och Krag Jacobsen (1993) poängterar är viktigt 

hos intervjuaren. Detta innebär dels att lyssna på det informanten säger och hur det sägs, men 

även att uppmärksamma alla andra signaler som denne visar i intervjun, bland annat 

kroppsspråk. Johansson och Svedner (2006) uppmärksammar att det är viktigt för intervjuaren 

att lyssna på svaren och försöka förstå vad informanten säger och inte bara vara inställd på att 

i tur och ordning ställa de förutbestämda frågorna, eftersom det då finns en risk att intervjun 

mer liknar en enkät. Med en ostrukturerad intervju finns dock risk för att intervjun glider över 

till ett vardagligt samtal, så därför är en balansgång mellan ytterligheterna viktig. 

2.2 Analys av resultatet 

Intervjuerna i studien har analyserats utifrån vad Bryman (2002) presenterar som ”grounded 

theory” och innebär bland annat att datan, det vill säga intervjuerna, har organiserats, 

sammanställts och etiketterats i samband med insamlingen. Utifrån detta har resultatet 

grupperats i olika teman. 

2.3 Urvalsprocess och presentation av studiens deltagare 

I undersökningen deltar sex informanter som arbetar på tre olika skolor i en mellanstor 

kommun i södra Sverige, tre av dessa lärare deltar i en studiecirkel om genrepedagogik som 

bygger på en handbok om arbetssättet och även författaren till boken är en av informanterna i 

det här arbetet. De övriga två är deltagare i en så kallad ”Gibbonskurs” som handlar om språk- 

och kunskapsinriktad undervisning och bygger på Gibbons (2006) ”Stärk språket stärk 

lärandet”. Urvalet av personer är det Bryman (2002) benämner ”snöbollsurval”, vilket innebär 

att en kontaktad person har möjliggjort kontakten med fler personer. Valet av kommun var ett 

bekvämlighetsval (Bryman, 2002), eftersom det var en kommun i min närhet där jag fick reda 

på att det pågick en studiecirkel i ämnet. 
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Nedan följer en presentation av informanterna. 

Sandra har författat en handbok om genrepedagogik och är för tillfället anställd inom den 

kommun som undersökningen är utförd i för att leda en studiecirkel om genrepedagogik för 

lärare i svenska som andraspråk. Hon har arbetat som lärare sedan 1988, först som 

förskollärare, för att sedan vidareutbilda sig till lärare i de tidigare åren av grundskolan samt 

lärare i svenska som andraspråk. På grundskolan började Sandra arbeta 1997 och 2001 blev 

hon lärare i en internationell klass med elever som är nyanlända till Sverige. Dessa elever 

kallar hon lite skämtsamt för sina ”Piagetbarn” som hon fick möjlighet att testa sina idéer på. 

För några år sedan började Sandra arbeta på ett universitet som universitetsadjunkt. 

Kristina är lärare i år 4-6 och har undervisat i 35 år på grundskolans alla stadier. I sin examen 

är Kristina lågstadielärare, men som klasslärare har hon bara arbetat i tre år och i svenska som 

andraspråk har Kristina undervisat sedan 80-talet. Detta innebär att hon har varit med under 

hela processen av ämnets framväxt. Kristina är en av totalt 18 lärare i Sverige som utbildas av 

Nationellt centrum i Stockholm, vilket är ett nationellt resurs- och utvecklingscentrum för 

svenska som andraspråk, där alla samlas två gånger om året för att få kvalificerad fortbildning 

i språkutvecklande arbetssätt.  

Camilla undervisar år 3-4 i svenska som andraspråk från och med den här terminen. Tidigare 

arbetade hon i en internationell klass där eleverna var mellan 8 och 13 år. Camilla tog sin 

examen på lärarprogrammet 2002 och i grunden är hon lärare för grundskolans senare år, men 

har läst till behörighet för de tidigare åren och ämnet ”svenska som andraspråk”. Samtidigt 

som hon läste svenska som andraspråk på kvällstid fick hon en anställning i en internationell 

klass, i vilken hon har arbetat i fyra år innan hon nu i höst bytte arbetsplats. 

Helene är lärare i en internationell klass för elever mellan 13 och 16 år. Eleverna är nyanlända 

till Sverige och hon undervisar dem i flera ämnen. Helene har undervisat i 12 år, varav i 

internationell klass de senaste sex åren. I sin utbildning är Helene lärare i svenska och 

samhällsorienterade ämnen för år 1-7 och hon har arbetat med samtliga åldrar i grundskolan 

samt som speciallärare och på särskola. Hon påpekar dock att det är i den internationella 

klassen hon känner att hon vill stanna. 
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Leila har ett nära samarbete med Helene då hon hjälper till i den internationella klassen, men 

hon är även studiehandledare och modersmålslärare i arabiska för alla åldrar på skolan. Leila 

har undervisat i nio år. 

Pernilla har precis påbörjat sin utbildning i genrepedagogik och även hon är lärare i 

internationell klass på samma skola som Helene och Leila. Det är Leila och Pernilla som inte 

deltar i studiecirkeln för genrepedagogik, men de håller precis på att lära sig om arbetssättet 

genom ”Gibbonskursen” som de deltar i. 

2.4 Etiska överväganden 

Bryman (2002) presenterar fyra etiska principer som gäller inom svensk forskning, nämligen 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. I den här 

undersökningen anses samtliga fyra principer vara uppnådda, först genom att informanterna 

fick ta del av undersökningens syfte innan intervjun startade. De blev även informerade om 

undersökningens delar och att deltagandet var frivilligt samt att de när de ville kunde avbryta 

intervjun. På så sätt uppfylldes informationskravet. Johansson & Svedner (2006) påpekar 

dessutom att informanterna närsomhelst ska ha möjlighet att ställa frågor om undersökningen 

och att dessa ska besvaras sanningsenligt. Även detta krav anses uppnått i undersökningen.  

När informanterna gav sitt samtycke till att bli intervjuade innebar det att principen för 

samtyckeskravet uppnåddes och vidare har uppgifter om dem behandlats med största möjliga 

konfidentialitet, bland annat genom att alla personer benämns med pseudonym istället för sina 

riktiga namn och det framgår heller inte på vilken skola de arbetar. Dessutom kommer 

uppgifterna att förvaras på så sätt att ingen obehörig kan få tillgång till dem. Detta medför att 

konfidentialitetskravet är uppnått. 

Den sista etiska principen är enligt Bryman (2002) nyttjandekravet, vilket innebär att de 

insamlade uppgifterna från personerna endast får användas till den här studien. Även denna 

princip anses vara uppfylld då det inte finns någon tanke om att återanvända materialet. 

Genom att följa dessa forskningsetiska anvisningar menar Johansson & Svedner (2006) att 

deltagarna visas respekt och att intervjuaren vinner förtroende, vilket innebär att motivationen 

att delta konstruktivt i undersökningen ökar hos de medverkande. 
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2.5  Metoddiskussion 

Valet av semistrukturerade intervjuer föll sig naturligt då det anses vara den bästa metoden för 

att besvara syftet i det här arbetet, eftersom det vid semistrukturerade intervjuer finns en 

möjlighet att utveckla informantens svar och intervjuaren kan ställa relevanta följdfrågor. 

Syftet med undersökningen är att ta reda på hur lärare använder sig av genrepedagogik i 

undervisningen och därför krävdes en djupare intervju än vad till exempel enkäter kan ge. 

Med enkäter finns en möjlighet att nå ut till fler lärare, vilket inte var nödvändigt i den här 

kvalitativa undersökningen. Enligt Krag Jacobsen (1993) går det att genom intervjuer få 

information som är svår att få genom enkäter.  

Intervjuarens egenskaper kan påverka informanten enligt Bryman (2002) och det är viktigt att 

tänka på. I den här undersökningen skulle det kunna innebära att informanterna blir mer 

benägna att vara positiva till genrepedagogik än vad de kanske egentligen är då de vet att 

arbetet handlar om hur genrepedagogik kan användas. Det är bra att ha med sig dessa tankar, 

men troligheten att de påverkar resultatet i något större utsträckning anses vara liten. 

Ett alternativ till enskilda intervjuer skulle kunna vara fokusgrupper (Bryman, 2002). I 

fokusgruppsintervjuer ska dock intresset vara hur individer diskuterar en fråga i egenskap av 

gruppmedlem, vilket inte var intressant för studien, då syftet är att se hur enskilda lärare 

arbetar med genrepedagogik. Det anses inte intressant att i den här undersökningen studera 

hur informanterna reagerade på varandras åsikter om genrepedagogik, även om det kunde 

innebära att deras idéer om hur det kan användas kunde komplettera varandra, vilket skulle ge 

något annorlunda resultat. Vid ett intervjutillfälle i den här studien genomfördes dock en 

gruppintervju på grund av att det var tre informanter som nyligen kommit i kontakt med 

genrepedagogik. Tanken var då att svaren skulle bli fylligare om de fick stöd och kunde 

rådfråga varandra.  

Som komplement till undersökningen skulle observationer kunna genomföras då Johansson & 

Svedner (2006) förklarar att examensarbeten på lärarprogrammet med flera metoder, där 

observation ofta är en dem, blir allt vanligare. Genom observation finns möjlighet att faktiskt 

se hur informanterna genomför en språkinriktad undervisning, men denna metod valdes bort 
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på grund av tidsbrist och att intervjuerna inte behövde kompletteras med den sortens 

information för att besvara studiens syfte. 

Intervjun avslutades med att informanterna tillfrågades om det var okej att kontakta dem igen 

om något behövde kompletteras, vilket inte har behövts. 

2.6 Begreppet ”Gibbonskurs” 

Den första så kallade ”Gibbonskursen” genomfördes i studiens kommun 2008 och är en 

fortbildning där lärare utbildas i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. När den 

genomfördes första gången var informanten Kristina ledare och hon förklarar att lärarna i 

kommunen fick söka till den och att tanken var att deltagarna i kursen skulle utbildas till 

kursledare för nästa kurs för andra lärare. Vidare ska det finnas vad Kristina kallar 

”processtödjare” på skolorna som fortsätter processen och implementerar arbetssättet i 

verkligheten, eftersom Gibbonskursen pågår endast en termin. Anledningen till kursens namn 

är helt enkelt att den grundar sig på Pauline Gibbons bok ”Stärk språket Stärk lärandet” 

(2006) och det är utifrån den som lärarna får genomföra olika övningar i sin egen klass. 

3 Litteraturgenomgång 

Arbetssättet med genrepedagogik är nytt och någon forskning om helheten och framförallt 

undervisningssituationen har inte återfunnits. Dock bygger den på ett sociokulturellt 

perspektiv på lärande, systemisk funktionell grammatik samt cykeln för undervisning och 

lärande. Litteraturgenomgången bygger således på forskning och handböcker om detta. 

3.1 Bakgrund till genrepedagogiken 

Genrepedagogiken har sitt ursprung i den australiensiska undervisningssituationen under 

1980-talet, då det hade uppdagats att elever från socialt utsatta områden inte nådde målen i 

samma utsträckning som elever från rikare områden gjorde i skolans olika ämnen, förklarar 

Olofsson (2010). För att förändra den rådande situationen utarbetade språkforskare och lärare 

gemensamt genrepedagogiken, eller Sidneyskolan som Hedeboe & Polias (2008) upplyser att 
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den även kom att kallas. Det här arbetssättet, utvecklar Olofsson (2010), innebar en mer 

språkinriktad undervisning i arbetet med elevernas läs-, skriv- och kunskapsutveckling. 

Fortsättningsvis förklarar Olofsson (2010) att sedan dess har genrepedagogiken haft ett stort 

inflytande på utarbetningen av australiensiska styrdokument och arbetsformer. Syftet med 

genrepedagogik, enligt Liberg (2010), är att ge eleverna en likvärdig tillgång till de olika 

texter som finns i ett samhälle, och på så vis ge alla elever möjlighet att även deltaga i 

samhällets olika sociala verksamheter. Dessutom förklarar Hajer & Meestringa (2010) att 

genrepedagogiken innebär att eleverna ska lära sig både ämnet och det ämnesspecifika 

språket.  

I Sverige visar Skolverket (2010a) att elever utvecklas på en grundläggande nivå när det 

gäller läsförmågan, men skolan stödjer inte, i tillräcklig utsträckning, elevernas vidare 

utveckling av mer avancerade förmågor. Denna trend fortsätter enligt Skolverkets (2010b) 

senaste rapport om 15-åringars läsförståelse, och dessutom ökar skillnaden mellan pojkars och 

flickors läsförståelse, där flickor är bättre än pojkar. Dessutom visar det sig att elever med 

svenska som modersmål har en signifikant bättre läsförståelse än elever med svenska som 

andraspråk. Skolverket (2010a) menar därför att det inte bara är svenskläraren och lärare i de 

tidigare åren som har ansvar för läs- och skrivinlärningen, utan de anser att det är något som 

ska följa genom hela skolgången från förskolan och vidare upp i skolåren. Dessutom 

poängteras att ansvaret vilar på alla skolans ämnen och att därför behöver alla lärare kunskap 

om vad det innebär att läsa och arbeta med läsutveckling inom sina respektive ämnen. För att 

denna parallella utveckling mellan språk och lärande ska vara möjlig menar Olofsson (2010) 

att alla lärare behöver teorier och redskap, och det är i sådana sammanhang som ”funktionellt 

språk, genrer och genrepedagogik har varit användbara utgångspunkter” (Olofsson, 2010:7). 

Dessutom upplyser Hedeboe & Polias (2008) att ett samarbete mellan lärare över 

ämnesgränser gynnas av den genrepedagogiska modellen, eftersom den erbjuder språkliga 

redskap för att läsa, skriva, lyssna, prata och beskriva texter i skolans alla ämnen. 

Att språket spelar en central roll för både kognitiv och ämneskunskapsutveckling i skolan 

hävdar Gibbons (2010) att de flesta lärarna är överens om, men att det är relativt få 

ämneslärare som fokuserar på explicit språkundervisning. En förklaring som ges till detta är 

att språket inte är problematiskt för dem som behärskar det, vilket kan göra lärarna blinda för 

vilka språksvårigheter som finns i deras ämne. En explicit språkundervisning är dock en 
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nödvändighet för att framförallt elever med annat modersmål ska kunna tillgodogöra sig 

skolspråket, förklarar Olofsson (2010). Varje skolämne har sitt eget språk och Gibbons (2010) 

menar att för eleverna kan det vara lika svårt att lära sig ett ämnesspecifikt språk utan hjälp 

som att lära sig ett helt nytt språk utan hjälp.  

Den språkinriktade ämnesundervisningen ska ske genom att läraren för samtal om hur man 

läser, skriver och talar om ämnet, enligt Olofsson (2010), och undervisningen ska utgå från de 

texter som eleverna möter i ämnet. Att använda autentiska texter är något som över huvud 

taget är centralt i arbetssättet för att uppnå bäst resultat och motivation hos eleverna (t.ex. 

Gibbons, 2010, Hedeboe &Polias, 2008) och för att kunna föra samtal om text betonar 

Hedeboe & Polias (2008) att det behövs ett gemensamt metaspråk, ett språk om språk, för 

läraren och eleverna. Fortsättningsvis menar de att språket alltid förekommer i en kontext av 

social och kulturell natur och ”En genre är alltså en social process med igenkännbara steg och 

med ett särskilt socialt syfte” (Hedeboe & Polias, 2008:13). Sambandet mellan det sociala 

sammanhang vi befinner oss i och vilka språkliga val vi gör, beskrivs även av Olofsson 

(2010) och även detta är centralt för genrepedagogiken. Arbetssättet stämmer väl överens med 

Skolverkets (2010a) förespråkande för en undervisning där färdigheterna inte lärs in i 

isolerade övningssammanhang, utan de ska sättas in i en funktionell kontext.  

En del kritik har dock lyfts fram mot genrepedagogiken, förklarar Holmberg (2010) och den 

riktar sig vanligtvis mot att arbetssättet ensidigt sysslar med struktur och språk. Detta bemöts 

genom att förklara att till skillnad mot andra skrivpedagogiska teorier fäster 

genrepedagogiken stor uppmärksamhet vid språk och struktur, men att detta är en 

nödvändighet då målet är ”att göra eleverna till aktiva upptäckare i texter […]” (Holmberg, 

2010:24). 

3.1.1 Genre och basgenre 

I den svenska skolan talas det redan om genre, men då i form av olika texttyper som till 

exempel deckare, reportage, recept och så vidare, men detta är inte den genre som avses i 

genrepedagogiken, förklarar Holmberg (2010). Istället skiljer han på genre i det mer 

traditionella avseendet och basgenre som är vad det språk- och ämnesinriktade arbetssättet tar 

fasta på. Istället för de klassiska genrer som det redan talas om anses att samma texter 
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samtidigt kan beskrivas som olika, eller kombinationer av, basgenrer, vilka Holmberg (2010) 

delar in i berättelser, återberättelser, beskrivningar, instruktioner, ställningstaganden samt 

förklaringar. Tre särskiljande drag för en basgenre presenteras av Gibbons (2010); den har ett 

speciellt socialt syfte och används för att något ska bli utfört med hjälp av språk, det finns en 

specifik övergripande struktur eller uppbyggnad samt språkliga drag, vilka är typiska för den 

genren. 

 Johansson & Sandell Ring (2010) gör en liknande uppdelning av basgenrer som ovan, men 

utgår från tre genrefamiljer; berättarfamiljen, där återgivande och narrativ text, men även 

nyhetsartikel ingår, faktafamiljen, som innehåller historiska texter, förklaringar, instruktioner 

och rapporter samt evaluerandefamiljen, med argumenterande text och responser, till exempel 

recensioner. Holmberg (2010) förklarar ”att den didaktiska poängen med basgenrer är att 

kunna erbjuda grundläggande redskap för textskapande […]” (Holmberg, 2010:15). 

3.2 Att arbeta med genrepedagogik 

Den genrepedagogiska modellen beskrivs av Johansson & Sandell Ring (2010) som en pall 

med tre ben. Benen representerar Vygotskys teori om lärande, Hallidays språkteori samt 

Rotherys och Martins pedagogiska modell.  

3.2.1 ”Scaffolding” – nyckeln till lärande 

Det första benet i den pedagogiska modellen är Vygotskys teori om lärande som består av tre 

komponenter för att beskriva det sociokulturella perspektivet som Vygotskys förespråkade. 

Dessa är lära genom samarbete, närmaste utvecklingszonen samt stöttning (Johansson & 

Sandell Ring, 2010). På engelska används ordet ”scaffolding” som betyder byggnadsställning 

istället för stöttning (Hedeboe & Polias, 2008, Johansson & Ring 2010). Byggnadsställningen, 

förklarar Hedeboe & Polias (2008) kan ses som en metafor för att illustrera relationen mellan 

lärare och elev. En byggnadsställning finns för att stötta en byggnad under tiden som 

hantverkare arbetar med den, efter en tid kan byggnaden stå för sig själv, och då tas 

ställningen bort. Fortsättningsvis förklarar de att en elev behöver en byggnadsställning som 

stöttar på liknande sätt och denna stöttning handlar enligt Vygotskys teori om att läraren 

förser eleven med stödjande strukturer som eleven behöver för att utveckla nya kunskaper, 
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begrepp och kompetenser. När dessa behärskas av eleven tar läraren bort stödet, men förser 

eleven med en ny byggnadsställning så hon eller han kan gå vidare i sin utveckling. En sådan 

här stöttning förespråkar Skolverket (2010a) eftersom eleverna behöver hjälp med olika 

strategier som kan hjälpa dem med både förståelse och avkodning av texten. 

En kursplan som är mer kognitivt utmanande och mer verklighetsorienterad förespråkas av 

Gibbons (2010) och hon menar att detta skulle ge en högre måluppfyllelse och fler 

möjligheter till språkinlärning. Undervisningen ska värdesätta tänkandet, och alla elever, 

inklusive andraspråkseleverna, ska ges möjlighet till kreativt tänkande, 

informationsanvändning i nya sammanhang, undersökande arbete samt kunskapsbyggande 

genom utvecklande samtal. För att eleverna ska bli framgångsrika och engagerade påpekas 

vikten av stöttning och hjälp från läraren, tillsammans med att läraren ska ställa hårdare krav 

på att eleverna gör sitt bästa. Sambandet mellan låga förväntningar på elever och svaga 

elevprestationer samt höga förväntningar på elever och höga elevprestationer har länge har 

varit känt, och för att uppnå denna stöttning och öka elevernas motivation till lärande 

förklaras att interaktion, vilket är betydelsefullt i Vygotskys teori, är viktigt.  

Gibbons (2010) presenterar fyra olika klassrumsmiljöer beroende av stöttning och kognitivt 

krävande utmaning. Ur en elevs perspektiv kan ett klassrum med hög kognitiv utmaning och 

låg nivå i stöttning leda till frustration eller oro och till att eleven i slutändan ger upp, medan 

ett klassrum med låg kognitiv utmaning och låg nivå av stöttning gör eleven uttråkad och 

leder till ointresse och motvilja mot skolan.  

Det tredje klassrummet kallar Gibbons (2010) för ”trygghetszonen” och det kännetecknas av 

låg kognitiv utmaning och hög nivå av stöttning. I det klassrummet lär sig inte eleven mycket 

och ingen självständighet och oberoende i lärandet utvecklas. Istället förespråkar Gibbons 

(2010) ett klassrum med hög kognitiv utmaning och hög nivå av stöttning. Här utvecklas 

elevens lärande och engagemang samt motivation ökar. 

Stöttning behöver inte endast ske från lärare till elev, utan kan lika väl fungera mellan elever, 

till exempel i ett grupparbete, skriver Gibbons (2006). Hon menar att läraren i de flesta 

klassrum pratar större delen av tiden och att elevernas deltagande består av att läraren ställer 

kontrollfrågor som besvaras kort av eleverna. Istället bör lärare skapa tillfällen där det uppstår 
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en mer varierad och dialoginriktad interaktion. Ett sådant tillfälle är exempelvis grupparbeten 

som ökar det språkliga inflödet för eleverna samtidigt som det ger möjlighet till äkta 

interaktion. Eleverna måste träna på att uttrycka sig så att andra förstår eftersom ”Under sin 

skolgång förväntas eleverna gå från att enbart tala om här och nu till att använda de speciella 

register som hör till olika kunskapsområden och uttrycka alltmer abstrakta tankar” (Gibbons, 

2006:21). För att denna övergång ska fungera behöver den komma succesivt och läraren 

måste låta eleverna träna på att uttrycka mer abstrakta tankar. 

Språkbehärskning kan förklaras utifrån en distinktion mellan språkets bas och utbyggnad, 

menar Bergman (2003), där det första innefattar vad ett barn som talar språket som 

modersmål oftast behärskar muntligt då hon eller han börjar skolan, och det senare hur språket 

kan byggas ut med hjälp av text. Alltså omfattar basen en grundläggande behärskning av 

språkets fonologi, grammatik, morfologi och syntax, men även samtals- och textstruktur samt 

ordförrådet, vilket för en sjuåring innebär mellan 8000 och 10 000 ord. Vid skolstart förutsätts 

ofta att eleverna har tillägnat sig dessa baskunskaper och arbetet börjar med att utveckla 

språkets utbyggnad med ökat ordförråd, specialordförråd för skolans ämnen, ords olika 

stilvalörer samt utveckling av grammatiken. Vad Bergman (2003) förespråkar är att skolan 

måste arbeta parallellt med att utveckla basen och utbyggnaden för att särskilt elever med 

annat modersmål ska kunna tillägna sig undervisningen, framförallt om eleven inte har 

utvecklat sin utbyggnad av modersmålet. Hon beskriver att tidigare arbetade skolan först med 

basen för att uppnå samma korrekthet i språket som elever med svenska som modersmål, men 

eftersom skolan även ska se till att eleverna får ett språk som gör att de kan ta till sig skolans 

olika ämnen anser hon att detta inte är ett fungerande arbetssätt. 

3.2.2 ”Systemisk funktionell grammatik” – Språket som en social konstruktion 

Det andra benet i den genrepedagogiska modellen som Johansson & Sandell Ring (2010) 

presenterar är Hallidays teori om språk, vilken fokuserar på språkets betydelse och funktion 

och utvecklades under slutet av 1970-talet. För att försöka sammanfatta vad systemisk 

funktionell grammatik är skriver Holmberg & Karlsson (2007) att det är en språkmodell som 

utgår från betydelse och funktion istället för form, där kontext och språkbruk ses som grunder 

för hela grammatiken istället för att förklara avvikelser och fel, samt att grammatiken både ger 

uttryck för, och även skapar betydelse. De lyfter fortsättningsvis fram att grammatik med 
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betydelse säger något om hur det är att vara människa, hur vi förhåller oss till varandra och 

hur vi av våra intryck skapar en meningsfull verklighet. Med språket söker vi kontakt med 

andra människor och förhåller oss till dem, beskriver våra erfarenheter och vår omvärld samt 

skapar olika samband mellan informationen vi förmedlar. 

Johansson & Sandell Ring (2010) förklarar att Halliday såg språket som en social 

konstruktion som finns med i det mesta vi gör och att alla människor har de biologiska 

förutsättningarna att lära sig språk. Denna sociosemiotiska språksyn innebär att det är de 

sociala sammanhangen som vi kommer i kontakt med som avgör hur språket utvecklas. 

Språket kan dessutom enligt Halliday (2004) utvecklas mer eller mindre i oändlighet, och 

detta förklarar han beror på vilken funktion språket fyller i det mänskliga livet. 

We use language to make sense of our experience, and to carry out our interactions with 

other people. This means that the grammar has to interface with what goes on outside 

language: with the happenings and conditions of the world, and with the social process we 

engage in. But at the same time it has to organize the construal of experience, and the 

enactment of social process, so that they can be transformed into wording (Halliday, 

2004:24). 

Språket är en instans av underliggande system och har ingen annan mening än detta menar 

Halliday (2004). Han förklarar att en text har ingen annan uppgift än att återge det språkliga 

system som texten är skriven med hjälp av och detta innebär att om du inte kan språket har 

texten ingen betydelse för dig. Kuyumcu (2010) förklarar att det är utifrån dessa tankar som 

teorin kallas ”systemisk” och ”funktionell” ”eftersom språket ses som ett meningsskapande 

system för språkanvändning i verklig kommunikation” (Kuyumcu, 2010:120) och istället för 

att fokusera på språkets form, fokuserar teorin på språkets funktion. Vad som dock påpekas av 

Halliday (2004) är att det inte finns två självständiga objekt, varav det ena är språket som ett 

system och det andra språket som en uppsättning texter. Istället finns en relation mellan de 

båda som påminner om relationen mellan väder och klimat. 

What we can call ’climate’ is weather seen from a greater depth of time – it is what is 

instantiated in the form of weather. The weather is the text: it is what goes around us all the 

time, impacting on, and sometimes disturbing, our daily lives (Halliday, 2004:27). 

Det är väsentligt, menar Hedeboe & Polias (2008), att klassen jobbar med autentiska texter 

där grammatiken lärs ut i kontexten och läraren måste anpassa den funktionella grammatiken 

till vilket syfte som finns med undervisningen. I en situation kan läraren fokusera på mer 
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övergripande delar för att i en annan situation välja ut mer specificerade detaljer av 

grammatiken. Johansson & Sandell Ring (2010) påpekar dock att undervisningen i funktionell 

grammatik inte innebär, som den traditionella grammatikundervisningen, att lära in regler för 

att uppnå ett korrekt språk, utan den fokuserar på vilket arbete olika delar i språket gör för att 

överföra och skapa betydelse. Som ett exempel på detta jämför Hedeboe & Polias (2008) 

verbgrupperna, vilka är centrala i en sats, med processer som ses som centrala i 

betydelsekonstruerade texter, det vill säga i den systemisk funktionella grammatiken. 

Processerna kan grupperas utifrån om de är materiella (aktivitet eller händelse; upptäcktes), 

mentala (uttrycker mental aktivitet; tycka) behaviorala (blandning mellan materiella och 

mentala; prata), verbala (berätta) eller relationella (vara och ha). Vidare beskrivs deltagare, 

som visar vem som deltar i den pågående aktiviteten, och omständigheter, vilka förklarar 

var, när, hur eller varför processerna pågår. 

3.2.3 ”Cirkelmodellen” – undervisning om språkliga mönster 

Det tredje benet i genrepedagogiken är Rotherys och Martins skolgenre och cykeln för 

undervisning och lärande (Johansson& Sandell Ring, 2010). Cykeln för undervisning och 

lärande kallas även ”cirkelmodellen” och Gibbons (2006) tolkning innebär att arbete med 

texter delas upp i fyra faser, där den första fasen innebär att bygga upp kunskap om 

ämnesområdet. Målet med den första fasen är enligt Gibbons (2006) att ge eleverna 

bakgrundskunskap och tonvikten ligger på att lyssna, tala, läsa, samla information och 

anteckna. Enligt Hedeboes & Polias (2008) beskrivning av fas ett tar läraren reda på vad 

eleverna redan vet om ämnet eller genren, hur de tänker, vilka styrkor som finns och vilka 

luckor som behöver fyllas och de förklarar att läraren formulerar ett tydligt syfte och ett mål 

med aktiviteten. 

 I fas två dekonstrueras sedan texter inom den genre som det arbetas med för att ge förebilder 

av hur en sådan text är uppbyggd. Gibbons (2006) förklarar att målet med den andra fasen är 

att eleverna ska bli bekanta med syftet, strukturen och de språkliga dragen i genren, således 

fokuseras det på form och funktion. Hedeboe & Polias (2008) menar att det är nu som lärare 

och elever ska ställa frågor till texten. Frågorna handlar om vilka språkliga val som gjorts, hur 

de har formats av kontexten och hur de bidrar till att textens syfte når fram. Genom processen, 

skriver de att det blir tydligt för eleverna vad som förväntas av en viss skriftlig eller muntlig 
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uppgift och hur den utförs. Samtidigt utvecklas ett gemensamt metaspråk mellan lärare och 

elever. 

Fas tre innebär fortsättningsvis enligt Gibbons (2006) att elever och lärare tillsammans skriver 

en text för att eleverna sedan i fas fyra ska skriva en egen text. Hedeboe & Polias (2008) 

förklarar att den gemensamma texten kan skrivas antingen i helklass eller att klassen är 

uppdelad i smågrupper. De menar att ”När vi skriver gemensamt delar vi med oss av våra 

kunskaper om ämnet, genren och situationskontexten” (Hedeboe & Polias, 2008:19). 

Arbetssättet, förklarar de, gör att eleverna blir delaktiga i beslut om lämplig struktur och 

språkval samt att de förstår vad de har lärt sig. Dessutom stöttas eleverna till att konstruera 

texter på en lite högre nivå än de skulle ha klarat på egen hand. När eleverna i den fjärde fasen 

skriver en egen text är lärarens roll att stötta eleverna i produktionen skriver Hedeboe & 

Polias (2008). Lärare och elev delar då en förståelse och ett metaspråk, vilket möjliggör för 

läraren att ge eleven en tydlig feedback på textstruktur och språkliga val samt att ge eleven 

råd om hur texten kan förbättras. 

3.3 Knutbyskolan 

Utbildningsradion har producerat ett webbmaterial för lärare som vill arbeta parallellt med 

språket och den vanliga undervisningen. Materialet heter ”Genrepedagogik – exemplet 

Knutbyskolan” och innehåller en introduktion till genrepedagogiken, två intervjuer med 

språkforskare, ett kompendium med förklaringar av begrepp och de olika basgenrernas 

särdrag samt 1,5 timmes filmklipp med exempel på hur lärare och elever arbetar utifrån 

genrepedagogiken i olika ämnen (Elf, 2010).  

Britt Johansson, som är en av författarna bakom ”Låt språket bära – genrepedagogik i 

praktiken” (2010), är lärare på Knutbyskolan och hon har varit sakkunnig i projektet på 

skolan. I en intervju utförd av Görel Elf (2010) förklarar Johansson att efter att hon kom i 

kontakt med genrepedagogik tillämpade hon det i en av sina klasser och efter ett års tid 

uppmärksammade hon att elever som hade svårare med språket började bli mer motiverade 

samt att eleverna blev säkrare på att uttrycka sig i alla ämnen. Hon beskriver även att eleverna 

visar på ett intresse både för all slags text och för det svenska språket (Elf, 2010).  
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I intervjun visas dessutom ett exempel på hur lärare kan arbeta med genrepedagogik: 

Johansson ger exemplet ”vattnets kretslopp”, och hon menar läraren undervisar precis som 

vanligt i början och det är först när eleverna ska redogöra för sina kunskaper som man ägnar 

mer tid åt texter och hur händelseförloppet kan illustreras genom språket (Elf, 2010). 

3.4 Lgr 11 – kursplanen för svenska som andraspråk 

För att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och 

språk möts är det betydelsefullt att ha ett rikt och varierat språk förklarar Skolverket (2010c) 

och syftet med ämnet svenska som andraspråk ska vara att ”eleverna utvecklar kunskaper i 

och om svenska språket.” (Skolverket, 2010c:95). Det betydande är att eleverna ska ha rika 

möjligheter att kommunicera på svenska och det ska inte ställas för tidiga krav på språklig 

korrekthet. Enligt kursplanen för svenska som andraspråk ska elevernas intresse för att läsa 

och skriva på svenska stimuleras genom undervisningen och eleverna ska utveckla förmåga 

att skapa och bearbeta texter både enskilt och tillsammans med andra.  

Genom att eleverna får möta skönlitteratur, sakprosa, scenkonst och annat estetiskt berättande 

från olika tider och olika delar av världen ges eleverna enligt Skolverket (2010c) 

förutsättningar för att utveckla sitt svenska språk och sin identitet, men även förståelse för 

omvärlden. På ämnet svenska som andraspråk åligger även, skriver Skolverket (2010c) att 

eleverna genom undervisningen ska ges en förutsättning att ta ansvar för sitt eget språkbruk 

samt att de ska få kunskaper om det svenska språket och dess normer, uttal, ord och begrepp, 

men även om hur språkbruket varierar beroende på sociala sammanhang och medier. 

Vad ämnet ”svenska som andraspråk” ska innehålla är i den nya kursplanen uppdelat efter 

årskurs 1-3, 4-6 och 7-9 och innehållet redovisas efter underrubrikerna ”läsa och skriva”, 

”tala, lyssna och samtala”, ”berättande texter och sakprosatexter”, ”språkbruk” samt 

”informationssökning och källkritik” (Skolverket, 2010c). 

Under rubriken ”berättande texter och sakprosatexter” står det att läsa om att eleverna ska 

arbeta med beskrivande, förklarande, instruerande, utredande och argumenterande texter och 

vad som är varje texts syfte, innehåll, uppbyggnad, språkliga drag samt ord och begrepp 
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specifika för texten. Exempel som Skolverket (2010c) ger är tidningsartiklar, vetenskapliga 

texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. 

Gällande språkbruk ska bland annat det centrala innehållet för årskurs 7-9 handla om ord och 

begrepp från skolans ämnen samt vilka skillnader som finns i språkanvändningen beroende på 

vilket syfte som finns med kommunikationen samt i vilket sammanhang kommunikationen 

sker (Skolverket, 2010c). 

4  Resultat 

Nedan presenteras resultatet från intervjuerna som låg till grund för denna studie, och 

resultatet redovisas efter olika teman, vilka gick att urskilja vid analysen av intervjuerna. 

4.1 Första kontakten med genrepedagogik 

Samtliga informanter förklarar att de kom i kontakt med genrepedagogik genom Gibbons 

(2006), men Sandra förklarar att hon läste den på originalspråket, engelska, innan den svenska 

upplagan utkom. Fortsättningsvis förklarar Sandra att: ”jag blev då alldeles förälskad i den 

direkt, och kände att det här måste jag pröva på mina elever”. Hon förklarar att det var 

fantastiskt att se hur språket och förståelsen utvecklades hos eleverna samt att hon funderade 

på hur hon undervisade tidigare. När hon lärde sig om genrepedagogik upptäckte hon att hon 

inte hade höjt ribban tillräckligt för sina elever, hon hade undervärderat dem. 

Liknande upplevelser beskriver de övriga informanter i studien. Kristina, som kom i kontakt 

med språkutvecklande arbetssätt genom att vara med i en ny satsning om detta för lärare som 

undervisar flerspråkiga elever, förklarar att hon på egen hand läste Gibbons under en sommar 

då hon blivit tillfrågad att hålla i den första ”Gibbonskursen”. Kristina förklarar att hon blev 

”helt fascinerad och helt betagen” av vad hon läste och tyckte att det var mycket bra idéer som 

hon ville använda i sin egen undervisning.  

Helene beskriver att hon ansåg att boken var ”väldigt, väldigt bra” men att kursen i sig inte 

var lika bra. Hon poängterar dock att hon är ”jätteglad” att alla lärare ska lära sig om 
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genrepedagogik då hon tidigare har känt att hon släpper iväg elever från den internationella 

klassen med sorg då hon har förstått att eleverna inte får den stöttning de behöver för att 

utveckla språket i den ordinarie klassen. Förutom Helene kom även Leila och Pernilla i 

kontakt med genrepedagogik genom att delta i en ”Gibbonskurs”.  

När Camillas läste in sin lärarbehörighet i ämnet ”svenska som andraspråk” ingick Gibbons 

(2006) som kurslitteratur och hon fick på så sätt sin första kunskap om genrepedagogik. 

Samtidigt fick hon dessutom möjlighet att praktisera arbetssättet i den internationella klassen 

som hon arbetade i för tillfället tillsammans med Sandra. Camilla förklarar att ”då blev man 

jätteintresserad”.  

4.2 Traditionell språkundervisning respektive genrepedagogik 

Denna fråga har endast Sandra besvarat och hon sammanfattar den största skillnaden mellan 

det mer traditionella sättet att undervisa i språk och genrepedagogik genom att i det 

traditionella så handlar det om att dela upp språket i olika delar, medan genrepedagogiken ser 

till språkets helhet. Hon poängterar dessutom att genrepedagogik ser till vilket syfte det finns 

med kommunikationen och i vilken kontext språket förekommer. Fortsättningsvis förklarar 

hon att elever redan i förskoleklass kan börja bygga upp sitt metaspråk och ställa frågor till 

texten, och att det är fascinerande att se ”att de får en helt annan förståelse och hur de sedan 

går in i texten med de här frågorna”. Med frågorna menar hon att ställa frågor till texten om 

de medvetna val som görs för att uppnå textens syfte. Det är modellerna för varje genre, till 

exempel orienteringen i början av en berättande text, när, vem och vad och så vidare. 

Fortsättningsvis förklarar Sandra att det finns en logisk betydelse bakom orden, ”Man pratar 

om beroende och oberoende sats, eller fri och bunden sats istället för bisats och huvudsats 

som kanske inte säger så mycket”. Hon beskriver skillnaden mellan ett substantiv och en 

deltagare, ”en deltagare, det är någon som är där, som är med i texten, det är den texten 

handlar om”. 

4.3 Genrepedagogik i klassrummet 

Cirkelmodellen anses vara ett mycket bra arbetssätt av samtliga informanter och alla använder 

sig av den, förutom Pernilla som inte har kommit så långt i sin utbildning om genre än. 
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Kristina förklarar att hon försöker få med alla delar av cirkeln varje gång även om hon anser 

att den andra fasen är ganska svår. Samtidigt påpekar hon dock att eleverna tycker att det är 

mycket kul. Gibbons (2006) innehåller övningar som kan användas i klassrummet och 

Kristina menar att hon har provat övningar som gör eleverna ”helt uppslukade […] de 

glömmer att busa och glömmer om de har något som är jobbigt att tänka på eller så”. Hon 

förklarar att arbetssättet gör eleverna engagerade i motsats till ”fylleriböcker eller övningar 

som är själsdödande”. Även Helene uttrycker att hon ser att eleverna tycker om det nya 

arbetssättet eftersom ”De blir ju mer engagerade också när man jobbar på sådant här sätt, 

tycker jag. Än att var och en ska sitta med sin bok själv”. Hon förklarar att eleverna blir mer 

delaktiga i undervisningen på ett annat sätt än om eleverna till exempel fyller i luckor i en 

text.  

Helene arbetar dessutom mycket med elevernas interaktion, hon försöker locka dem till att 

prata även om de inte kan så mycket svenska. Hon förklarar att det är något som eleverna inte 

är vana vid från sina hemländer, och Leila fyller i med att ”De är inte vana att räcka upp 

handen och fråga. I mitt land, jag kommer från Irak, så barnen ska vara tysta. Det är bara 

lärare som har huvudroll i klassen, och de andra bara lyssnar och skriver, men det är inte så 

här”. Leila ger även exempel på en elev som har förklarat för henne att han nu tycker om 

skolan mycket, men i sitt hemland hatade han skolan. 

I samtliga intervjuer har informanterna påpekat att genrepedagogik inte endast vänder sig till 

elever med annat modersmål än svenska, utan att det är till för alla elever och hjälper alla 

elever i deras språk- och kunskapsutveckling, och just så arbetar Camilla med 

genrepedagogik. Hon har hand om svenska som andraspråksundervisningen i de klasserna 

hon arbetar, men istället för att bara undervisa de eleverna arbetar hon tillsammans med deras 

ordinarie klasslärare och undervisar hela klassen i genrepedagogik. Hon förklarar att hon först 

endast arbetar med eleverna som följer kursplanen för svenska som andraspråk för att få en 

bild av hur deras kunskaper i det svenska språket är, men när de kommer in på olika texttyper 

så jobbar de tillsammans i klassen. Dock fortsätter Camilla med undervisning i svenska som 

andraspråk vid vissa tillfällen under veckan eftersom ämnet ska vara mer än genrepedagogik 

och samtidigt ska genrepedagogik vara mer än svenska som andraspråk. Vid undervisningen 

om genre har Camilla tillverkat skyltar om varje genre. Nu arbetar de med återgivande text 

och då har hon skrivit vilka som är de utmärkande dragen, hur orienteringen i texten är, verb i 
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preteritum och tidsord. Camilla förklarar att ”allt föll på plats” när hon lärde sig om 

genrepedagogik och insåg att det var så hon ville arbeta och framförallt då med 

cirkelmodellen. 

Camilla, Helene och Leila har alla största delen av sin erfarenhet av arbetssättet i 

internationell klass, och samtliga framhäver vikten av att ha en modersmålslärare eller en 

studiehandledare i modersmålet som hjälper till. Camilla förklarar att hon först lät 

modersmålsläraren prata med eleverna om temat för att de skulle ha orden på sina modersmål 

innan de kunde lära sig dem på svenska. Dessutom anser Camilla att eleverna har orden på 

sina modersmål är ett måste för det första steget i cirkelmodellen då hon lät 

modersmålslärarna ta reda på elevernas förförståelse om temat innan de började arbeta med 

det. Även Helene påpekar att ”det är en förutsättning att Leila är med så hon kan ta det både 

på svenska och arabiska”. De önskar båda att Leila kunde vara med mer i klassen än vad hon 

är nu, särskilt med tanke på att ”tid, har vi ju inte här, för här är det ju så bråttom med de här 

eleverna att de ska komma ut så snabbt”. 

I framförallt de senare åren i grundskolan, men även en del i de tidigare åren är det ofta olika 

lärare som har eleverna i olika ämnen. Detta medför att det blir svårare att få en kontinuitet i 

den genrepedagogiska undervisningen menar Camilla. Hon påpekar att det rent 

schematekniskt var enklare då hon arbetade i den internationella klassen, eftersom det då 

alltid var hon som undervisade klassen och att det då var lättare att arbeta med olika teman. 

Att det skulle vara en omöjlighet att arbeta med genrepedagogik när många lärare är 

inblandade anser dock inte Camilla, men det krävs att arbetslaget planerar mycket ihop, ”Då 

kan man ju hitta ett område och att alla kan hitta sin del […] Så att, det är inte omöjligt, men 

jag ser att innan det blir en vana hos alla lärare och en kunskap hos alla lärare om det här 

sättet att arbeta så kan man få en del motstånd. Det krävs mycket planering, och det krävs att 

alla är med på tåget, annars är det svårt”. 

Andra tankar utöver det schematekniska som Camilla funderar över angående de senare åren 

av grundskolan är att det kan vara svårare att undervisa genrepedagogiskt där eftersom 

texterna eleverna möter där är mer abstrakta än texterna de yngre eleverna möter i skolan. 

Dessutom påpekar hon att eleverna måste förstå att texter inte är renodlat uppdelade i de olika 

genrerna, utan det förekommer ofta en blandning av genrerna i en text. Hon tror att det kan 
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vara lite svårt, men om ”man har gått igenom dem ordentligt så det sitter ordentligt, och så, 

kan de säkert klara det också, så det är ju svårigheter som jag tror går att lösa”. 

Avslutningsvis poängterar flera informanter att genrepedagogik är bra just på grund av sin 

tydlighet, och Kristina förklarar angående bedömning, att man kan visa eleverna precis vad de 

har uppnått och inte. 

4.3.1 Vilka texter som används i undervisningen 

De tre skolorna skiljer sig åt angående vilka texter de använder i undervisningen. Helene 

berättar att de har sin bok som de utgår från samt de övriga läroböckerna som eleverna 

använder. Camilla däremot tycker att det är svårt att hitta autentiska texter som stämmer helt 

med modellen för varje genre, därför förklarar hon: ”Så att det blir att jag hottar till texter och 

sedan skriver jag om dem helt enkelt kan man säga, för att det ska bli tydligt […] men alltså, 

jag letar ju efter texter och sedan skriver jag om dem kan man säga”. Hon upplyser dock även 

om att efter att Sandras bok om genrepedagogik kom ut har hon kunnat använda sig av de 

texter som finns i den, eftersom de är tydliga. Detta skiljer sig från Kristina som framhåller att 

nästan all hennes undervisning grundar sig på skönlitteratur. Dock så försöker hon gå igenom 

alla genrer med sina elever och då måste hon använda sig av andra, framförallt autentiska 

texter. 

4.3.2 Lärarnas tankar om systemisk funktionell grammatik 

Den systemisk funktionella grammatiken är något som flera av informanterna påpekar var 

svårt då de själva lärde sig om arbetssättet, och Camillas tankar vänds framförallt till hur hon 

ska förhålla sig till de nya begreppen. Hon anser att det är bra att eleverna lär sig vad orden 

fyller för funktion, men hon påpekar att när eleverna lär sig moderna språk kommer de att 

möta de traditionella grammatiska termerna och då måste de tidigare fått en förståelse för vad 

de innebär i det svenska språket. För att till exempel förstå vad ett verb i preteritum innebär på 

spanska behöver eleven veta vad det innebär på svenska. Sandra påpekar dock att det viktiga 

inte är vad man kallar orden, utan att man tillsammans bygger upp ett metaspråk som klassen 

delar och som har ett funktionellt perspektiv. Enligt Sandra är inte det viktiga att definiera till 

exempel att ett ord hör till den och den ordklassen, utan man ska prata om vilket jobb ordet 

gör i texten. 
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Camilla menar att hon troligen kommer att använda sig av den funktionella grammatiken i 

undervisningen, men hon hoppade över den första gången klassen arbetade genrepedagogiskt 

eftersom hon kände att det var mycket annat som var nytt för eleverna. Hon förklarar att hon 

vill att eleverna ska ha mött alla skolans genrer en gång, men sedan när de kommer tillbaka 

till samma genre kan hon tänka sig att lägga till den funktionella grammatiken. När Camilla 

arbetade i internationell klass menar hon att det var lättare att använda sig av den funktionella 

grammatiken eftersom eleverna inte tidigare hade mött svensk grammatik. Hon förklarar ”att 

då var det ju att börja från början, och då tyckte jag att det var lättare, alltså jag behövde ju 

inte säga verb, och då sa vi det direkt istället, aktionsprocesser och mentala processer”. 

Avslutningsvis framhåller Camilla att för genretänkandet tror hon att det är lättare att använda 

sig av den systemisk funktionella grammatiken med deltagare och processer eftersom det kan 

vara lättare att förklara då. Det hon dock betonar är vikten av att arbeta med grammatik i ett 

sammanhang. 

Inte heller Kristina känner sig helt bekväm med de nya termerna i den systemisk funktionella 

grammatiken, och även hon har precis som Camilla, tankar om att om hon pratar om deltagare 

och processer och så pratar deras klasslärare om substantiv och verb så blir eleverna 

förvirrade. Dock tror Kristina att det är mest hon som har problem med det eftersom eleverna 

lär sig snabbt i den åldern som hon undervisar i, och hon hoppas istället att de bättre förstår 

vad verb och substantiv handlar om när de har pratat om processer och deltagare, men hon 

märker att eleverna fortfarande har lite svårt att se vad det är för olika slags ord. Kristina har 

dock förhoppningen att om de arbetar med den systemisk funktionella grammatiken under en 

längre tid ska eleverna få en bättre insikt i språkets olika delar. En fördel som Kristina ser 

med att arbeta med systemisk funktionell grammatik jämfört med den traditionella 

grammatikundervisningen är att det spar tid. Hon förklarar att istället för att prata om 

substantiv för sig studerar de nu texter och samtidigt hur texter är uppbyggda och hur 

grammatiken fungerar i texten. Dessutom poängterar Kristina att eleverna tycker att det är 

roligare och att de vill arbeta mer med det. 

Under tiden som Sandra har lärt sig om genrepedagogik har hon haft sin klass att prova och 

utveckla arbetssättet på, men hon framhåller att först handlade det mest om språk- och 

kunskapsutvecklande arbetssätt utifrån Vygotskys lärandeteori, vilket innebär att hon använde 

sig av samspel, interaktion och stöttning. Efterhand upptäckte hon dock att det låg en 
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språkteori bakom arbetssättet och började således närma sig Hallidays systemisk funktionella 

grammatik. Sandra förklarar att systemisk funktionell grammatik är komplex och det tar lång 

tid att börja tänka om hur språket fungerar. Hon tror att när lärare kommer till fas två i cirkeln 

hamnar de flesta i den traditionella grammatiken innan de hittar rätt. Hon menar att lärare 

själva säger ”att de jobbar med genrepedagogik och jag skulle nog vilja säga att vi alla är 

inspirerade av genrepedagogik […] För att det är så komplext, så att vi ha, jag tror inte det är 

någon av oss, knappt, som har hittat, hittat in i, helt i, ja, SFG, för det är ju det som är det 

knepiga.” 

4.3.3 Ser lärarna framsteg i elevernas språk- och ämnesutveckling? 

Några vetenskapliga resultat om genrepedagogik tror Sandra inte finns, men hon hänvisar till 

sina egna erfarenheter från klassrummet. ”Men ens egen forskning är nästan den 

värdefullaste! När man själv har prövat och kan se skillnaden mellan både det muntliga, alltså 

det talade språket och det, hur det kunskapsrelaterade språket utökas, och hur, hur de kan 

skriva texter med medvetna val”. Nationellt hänvisar annars Sandra till Knutbyskolan där det 

under en tid har genomförts ett projekt i språk- och kunskapsutvecklande arbete. Sandra 

förklarar att projektet har utvärderats och det visar att arbetssättet har gett resultat bland annat 

när det gäller måluppfyllelse. Hon förklarar också att projektet har visat resultat som inte är 

mätbara ”som handlar om elevers lust och intresse för språk och hur man ställer frågor och 

hur man är aktiv, på ett helt annat sätt, i det här arbetssättet, som… motiverar, motiverar det 

helt enkelt”. Dessutom hävdar Sandra att arbetssättet skapar lugn i klassrum också eftersom 

det är tydligt och konkret, det finns en modell och eleverna vet vad som förväntas av dem. 

Hon menar att om lärare tydligt visar att de tror på eleverna, att de förväntar sig att eleverna 

ska klara uppgifterna så blir de väldigt motiverande. Läraren måste visa att även om det är 

svårt så kommer eleven att klara det tillsammans med läraren. Just motivationen är något som 

Camilla anser viktigt, hon förklarar att hon berömmer eleverna och visar skillnader i elevernas 

texter så de ser sin egen utveckling.  

Sandra berättar att hon har fått kommentarer från lärare om att arbetssättet aldrig skulle 

fungera i deras klasser för de har särskilda elever och de kan inte svenska och så vidare, men 

Sandra förklarar att alla elever på Knutbyskolan är flerspråkiga, och där fungerar det. 

Liknande upplevelser berättar Kristina om då hon har mött lärare som säger att elever inte kan 
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någonting, ”Då blir jag ju mörkrädd för att eleven kan massor, men den kan det inte på 

svenska, än så länge” berättar Kristina. Hon fortsätter med att förklara att lärarna måste få 

verktyg till att möta de eleverna och även elever med svenska som modersmål som har svårt 

att följa undervisningen. 

Angående framsteg i lärandet är Helene och Leila övertygade om att arbetssättet ger resultat. 

Helene förklarar att då de har arbetat med arbetsböcker för svenska som andraspråk utvecklas 

bara den språkliga basen hos eleverna, hon anser att det bara är enkla fraser som ”jag heter…, 

jag bor…” men när hon tänker genrepedagogiskt arbetar de mer med ämnet på ett annat sätt 

vilket bidrar till ökat ordförråd hos eleverna. Leila tillägger att när de arbetade med mobbning 

under dagen förundrades hon över vad många ord eleverna kunde från det tidigare 

arbetsområdet. Även Pernilla som är ny med arbetssättet har redan märkt tydliga resultat på 

elevernas språkutveckling ”Det är ju helt underbart att se språkutveckling tycker jag”. 

Att arbetssättet har god inverkan på elevernas prestationer i klassrummet tror Kristina, men 

hon har inte sett några tydliga resultat än. Hon tror de kommer när eleverna har fått 

dekonstruera fler texter och att eleverna då bättre förstår till exempel texter i SO- boken 

bättre. Kristina betonar att hon dock ger dem strategier för läsning, som att titta på rubriker, 

bilder, bildtext och underrubriker, men hon påpekar att det är inget typiskt genrepedagogiskt, 

utan det är ”ju en allmän sanning hur man läser sådana böcker”. Ett resultat Kristina ser är 

dock att eleverna blir vana att prata om språk och hur det fungerar. 

4.4 Kollegors och skollednings mottagande av arbetssättet 

Hur kollegor och skolledning ställer sig till det nya arbetssättet upplever informanterna något 

olika. Alla anser att skolledningen har varit positiv, men flera av dem menar att det är svårare 

att nå kollegorna. Helene uppvisar en glädje över att arbetssättet sprider sig i och med att alla 

lärare på skolan som hon arbetar på ska gå ”Gibbonskursen”, men hon uttrycker att det är 

tråkigt att det är något som kommer uppifrån, ”att de har bestämt att de ska gå Gibbonskursen, 

men jag kan ju tycka att om man jobbar på en sådan här skola där vi har mycket invandrare, 

att de själva skulle efterfråga mer utbildning ’hur ska jag jobba?’ men det har man inte, det 

har man inte gjort”. Helene påpekar dessutom att hon aldrig hört sina kollegor diskutera 

arbetssättet, men hon försöker att sprida kunskapen genom att dela med sig av artiklar och 
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litteratur. Pernilla som nu deltar i den nämnda Gibbonskursen uppfattar att hennes kollegor 

”tar det väldigt bra, oavsett ämnen”. Hon förklarar att hon tror att intresset finns hos 

kollegorna, men att de inte prioriterar kursen eftersom de saknar tid. Helene inflikar dock att 

hon anser det är något som lärarna borde prioritera då det skulle underlätta deras övriga 

arbete, ”Har man rätt kunskaper så underlättar det ju för dem i undervisningen”. 

Camilla i sin tur förklarar att skolan hon arbetar på har genomgått en förändring då antalet 

elever med invandrarbakgrund har ökat och rektorerna jobbar hårt med hur lärarna ska möta 

dessa elever för att alla ska uppnå kursplanens mål i alla ämnen. I och med detta förklarar 

Camilla att det är många lärare som läser minst några poäng i svenska som andraspråk 

eftersom rektorerna har en vision om att alla lärare på skolan ska ha läst ämnet. Camilla har 

uppmärksammat att det pratas om genrer, men hon vet ingen utöver hon själv som arbetar 

med det, men hon menar att det verkar som kollegorna i alla fall har uppmärksammat hur 

viktigt det är med språket. Det var Camilla själv som föreslog hur de skulle jobba med genrer 

i fyran och hon förklarar att det togs emot med ”öppna armar”. 

Något samarbete med de övriga lärarna finns inte på Kristinas skola just nu, men hon önskar 

att det skulle bli det och så sent som samma dag som vi genomförde intervjun hade hon 

föreslagit för en kollega att de kunde dela upp undervisningen så den skulle fungera på 

liknande sätt som för Camilla. Kristina föreslog att de skulle dela på ett arbetsområde och hon 

då skulle undervisa om genre. På så sätt skulle kollegan få en möjlighet att se hur 

genrepedagogik kan praktiseras så att hon kanske i framtiden själv skulle kunna undervisa 

själv på det sättet. 

Sandra beskriver en nyfikenhet som infann sig hos hennes kollegor när hon började praktisera 

språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och senare genrepedagogik i den internationella 

klassen hon undervisade. I klassrummet fanns planscher för de olika genrerna uppsatta och 

kollegorna intresserade sig för vad det var för intressant saker som var upphängda på 

väggarna enligt Sandra. Hon förklarar att lärarna var mycket positiva eftersom det märktes 

framsteg när eleverna kom ut i ordinarie klass, men samtidigt förklarar Sandra att lärarna även 

visade en rädsla för det nya och abstrakta. Det är viktigt att ha med sig lärarna som arbetar 

med andra ämnen i skolan förutom svenska och svenska som andraspråk eftersom ”de har 

med sig ämneskunskaper som är så viktiga i genrepedagogiken, för det är ju genom ämnet, det 
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är ju ämneskunskaper som krävs, du måste ju ha ämneskunskapen med dig för att kunna 

resonera om ämnet, och det har ju SvA och svensklärarna inte alltid med sig” förklarar Sandra 

Ett problem hon påpekar när hon har mött lärare som undervisar i grundskolans senare år är 

att lärarna är ”så starkt förankrade i den traditionella grammatiken, så att man kan ha svårt att 

tänka om, och det är mer isolerat mellan ämnen, man har inte en tradition att arbeta i arbetslag 

och i tema och ämnesövergripande på samma sätt som man har i de tidigare åren”. Hon menar 

att det kan vara anledningen till att vissa lärare har haft svårt för att ta till sig arbetssättet, 

medan andra lärare har haft nytta av grammatikkunskaperna. Vad gäller lärarna som inte 

undervisar i svenska eller svenska som andraspråk förklarar Sandra att det har tagit tid att få 

dem att tänka att de ska jobba med språket i sitt ämne och få dem att se vilka språkliga drag 

och strukturer det finns i texterna i ämnet samt vad som kan vara problematiskt för eleverna. 

Sandra förklarar dock att på hennes skola fanns det som Helene efterfrågar, nämligen intresse 

från lärarna själva att få kompetensutveckling. Sandra genomförde därför en kurs med de 

övriga lärarna, vilket skolledarna var mycket positiva till. Sandra upplevde över huvud taget 

att skolledarna på hennes skola var positiva och såg att arbetssättet kunde gagna alla elever 

oavsett bakgrund. 

I övrigt så har Sandra varierande erfarenheter då hon har utbildat rektorer i språk- och 

kunskapsutvecklande arbetssätt. Hon förklarar att det är svårare att motivera skolledare på 

skolor som inte har så många flerspråkiga elever och ”Det är svårare att få dem att se att vi 

lever i en värld, i ett samhälle, där de här frågorna måste hanteras oavsett om du har 

flerspråkiga barn på skolan eller inte”. Sandra upplever att vissa rektorer har haft svårt att se 

det och prioritera det medan andra driver frågan och satsar helhjärtat.  

4.5 Genrepedagogik i Lgr 11 

Flera informanter påpekade att de fortfarande inte var speciellt insatta i den nya kursplanen 

för svenska som andraspråk, men Camilla förklarade att genrepedagogiken lyfts fram mer och 

”det kommer vara ännu tydligare hur viktigt det är att de kan olika texter, att de kan skriva 

olika texter, att det är något som kommer mer”. Att språket har fått en större plats i samtliga 

ämnen och att kursplanen för svenska som andraspråk stödjer genrepedagogik är något som 

även Kristina har uppmärksammat. 
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En problematik som Sandra dock förklarar är att hon ser genre i den nya kursplanen, men inte 

genrepedagogik. Hon förklarar med att ”det finns en konflikt i kursplanen därför att man ser 

både ett försök att närma sig den funktionella tanken kring språk, men samtidigt behåller man 

det gamla, som handlar om att man delar upp språket”. Sandra förklarar att det står om att 

eleverna ska kunna språkliga drag och struktur i kursplanen, men samtidigt ger de exempel på 

de olika klassiska texttyper som finns, som poesi, novell, krönika och så vidare. Dock påpekar 

Sandra att hon ser ”att man gör ett försök att få, få in tanken om genre i alla ämnen, och mer 

språk i alla ämnen, att lärarna ska fokusera på språk i biologi och idrott och…”. Dessutom 

betonar Sandra att trots att det inte var säkert att Lgr 11 skulle bli genomfört när de skrev 

handboken så har de haft förslaget till den nya läroplanen med sig vid författandet. 

Genrepedagogik är inget nytt sett ur ett världsperspektiv och Sandra menar att det definitivt 

går att arbeta på samma sätt som i Australien, men hon påpekar att hennes handbok är 

anpassad till den svenska kursplanen som skiljer sig något från den australiensiska. Sverige 

kommer dock att närma sig det australiensiska systemet i och med att Lgr 11 kommer att vara 

mer styrande än Lpo94, avslutar Sandra.  

5 Diskussion 

I diskussionen analyseras informanternas svar med hjälp av litteraturen som har presenterats 

tidigare, och diskussionen är tematiserad utifrån studiens frågeställningar. 

5.1 Definition av genrepedagogik samt dess syfte och arbetssätt 

Av intervjuerna går att sammanfatta att samtliga informanter, förutom Pernilla som är ny med 

arbetssättet, pratar om genrepedagogik utifrån de tre olika ben som beskrivs i Johansson & 

Sandell Ring (2010). Cirkelmodellen beskrivs som ett bra arbetssätt vid undervisning om 

texter och de intervjuade försöker få med alla faser, men Kristina förklarar att den andra fasen 

som handlar om dekonstruktion av texter är mycket svår. Det är just den andra fasen som 

framhävs betydelsefull av Gibbons (2006) och Hedeboe & Polias (2008) eftersom det är här 

som eleverna och läraren bygger upp ett gemensamt metaspråk, vilka språkliga drag som 



32 

 

finns i genren samt syfte och struktur. Missar eleverna den andra fasen blir de inte delaktiga i 

fas tre och det finns en risk att de inte förstår varför de språkliga valen görs.  

Sandra förstår att den andra fasen är problematisk för lärarna eftersom det är där den 

komplexa systemisk funktionella grammatiken används mest. Hon tror att det är vanligt att 

lärarna då hamnar i den traditionella grammatiken, men hon menar att det viktiga inte är vad 

lärarna kallar orden, utan att man tillsammans i klassen bygger upp ett metaspråk som delas 

av alla i klassen och att språket behandlas ur ett funktionellt perspektiv. Det vill säga ett språk 

som Holmberg & Karlsson (2007) förklarar utgår från vilket betydelse och funktion språket 

har istället för dess form. Eller som Halliday (2004) förklarar det, att grammatiken måste 

samarbeta med vad som händer i världen och vilka sociala processer vi befinner oss i. Sandra 

ser detta som de stora skillnaderna mellan traditionell språkundervisning och genrepedagogik 

då den senare ser språket som en helhet som förändras efter syftet med kommunikationen och 

i vilken kontext det förekommer. 

Vad som betonas av Camilla är det betydelsefulla av att arbeta med grammatik och text i ett 

sammanhang och detta förespråkar även Skolverket (2010a), som menar att undervisningen 

ska utgå från en funktionell kontext och att detta är bra för alla elever för att höja graden av 

måluppfyllelse, men även för att öka den pågående trenden att svenska 15-åringar blir sämre i 

läsförståelse (Skolverket 2010 a och b). Att genrepedagogiken är positiv för alla elever och 

inte bara för elever med svenska som andraspråk råder det en samstämdhet om i intervjuerna, 

och detta stämmer överens med syftet för genrepedagogiken som Liberg (2010) förklarar är 

att alla elever ska få en likvärdig tillgång till samhällets texter. Helene, Leila och Pernilla 

undervisar i internationella klasser och Kristina har en mindre grupp elever med svenska som 

andraspråk som hon undervisar. Camilla försöker dock implementera genrepedagogiken i den 

ordinarie undervisningen genom att arbeta med en helklass. Det vill säga genrepedagogiken är 

inget som endast förekommer på lektionerna i svenska som andraspråk i hennes klassrum. En 

liknande organisation har Kristina föreslagit på sin skola, där hon tänker sig att den ordinarie 

klassläraren får möjlighet att se hur genrepedagogik kan utföras i praktiken och således kan ha 

lättare att förstå arbetssättet. 

En svårighet som framkom under intervjun med Camilla var att hon beskriver att hon skriver 

om texter som hon hittar för att de ska stämma överens med modellen för den specifika 
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genren. Samtidigt förklarar hon att eleverna måste förstå att det inte finns texter som är 

renodlat uppdelade efter genre, utan det förekommer oftast en blandning mellan de olika 

genrerna. Holmberg (2010) menar att de klassiska texttyperna som det redan talas om i skolan 

förekommer inom olika genrer, men ofta är de en kombination mellan flera genrer. Således 

verkar det finnas texter som enbart existerar som en specifik genre, men de flesta texter som 

eleverna kommer i kontakt med kommer att vara en blandning mellan olika genrer. Olofsson 

(2010) poängterar att den språkinriktade ämnesundervisningen ska ske genom samtal om hur 

man läser, skriver och talar om ämnet. För att detta ska vara möjligt krävs att samtalen baseras 

på texterna som eleverna möter i ämnet. Flera andra författare (bl.a. Gibbons, 2010 och 

Hedeboe & Polias, 2008) framhåller även de, vikten av att arbetet med texter i skolan ska utgå 

från autentiska texter eftersom varje skolämne har ett eget språk. 

Förklaringen som Camilla ger till att hon skriver om texterna är att hon på så sätt gör 

modellen tydlig. Här uppstår enligt min mening en problematik med arbetssättet. Sandra 

uttrycker att genrepedagogiken är så tydlig och eleverna får språkliga modeller, men sedan 

visar det sig att dessa modeller inte kan appliceras på de autentiska texter som eleverna möter 

i skolan, utan texterna är en sammanblandning av flera basgenrer. Dock förklarar samtliga 

informanter att de ser förbättrade elevprestationer, till exempel som Leila har upptäckt, att de 

kommer ihåg fler ord. Genrepedagogiken handlar dock om, som Hajer & Meestringa (2010) 

förklarar att eleverna ska lära sig både ämnet och det ämnesspecifika språket. Ett utökat 

ordförråd är en del av det ämnesspecifika språket, men ordinlärning är inte huvudsyftet med 

genrepedagogik. Arbetssättet handlar om texter som eleverna möter i skolan, och om 

modellerna inte motsvarar texterna, är min fundering vad som bidrar till att informanterna ser 

de förbättrade elevprestationerna. Att tolka ur resultatet är att det verkar som en explicit 

undervisning om text tillsammans med språkundervisning ger de förbättrade elevprestationer 

som informanterna ser. 

5.2 Lugna klassrum och motivation till lärande 

Resultatet av intervjuerna visar att alla informanter ser språkliga framgångar hos eleverna, 

redan efter kort tid. Gibbons (2010) efterlyser klassrum som kräver kognitivt utmanade 

uppgifter med hög nivå stöttning och hon visar på forskning där resultatet är att höga 

förväntningar på elever ger höga resultat. Det är precis det här som Sandra märkte då hon 
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började utöva språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, att hon hade undervärderat eleverna 

och inte höjt ribban tillräckligt. Efter att hon infört genrepedagogik i klassrummet såg hon en 

fantastisk språkutveckling hos eleverna. Sandra menar att lärare bör skapa ett metaspråk med 

eleverna redan i förskoleklassen och hon har sett att i redan så ung ålder får eleverna en annan 

förståelse. Dessutom upplever både Helene och Kristina ett större engagemang hos eleverna 

när de blir mer deltagande och får mer kognitivt utmanande uppgifter än uppgifter som 

Kristina beskriver som ”själsdödande”.  

Det verkar även som att utöver att göra eleverna mer engagerade, gör den högre kognitiva 

nivån på undervisningen eleverna dessutom mer motiverade. Till exempel beskriver Leila en 

elev som påpekar att han nu tycker om skolan, något som han inte gjorde i sitt hemland och 

Kristina har uppmärksammat att eleverna tycker det är roligt att arbeta med att till exempel 

dekonstruera texter, de vill inte ens lämna salen när lektionen är slut. Vad som dock bör 

återkommas till anser jag är Gibbons (2010) kommentarer om att kognitivt krävande uppgifter 

även kräver stöttning från läraren. Det går inte att bara tro på eleverna, du måste också stötta 

eleverna med nya byggnadsställningar för att nå målet, annars hamnar eleverna i Gibbons 

(2010) ”frustration- och oroszon”. 

Vad som framkommer av Elfs (2010) intervju med Britta Johansson är bland annat att 

eleverna visar ett intresse för text och det svenska språket, och detta lyfter även Sandra fram 

när hon beskriver Knutbyprojektet. Hon anser att även om projektet visar på högre 

måluppfyllelse bland eleverna så motiveras arbetssättet framförallt av elevernas lust och 

intresse för språk. Dessutom hävdar Sandra att arbetssättet med tydliga och konkreta 

modeller, samt höga förväntningar på eleverna skapar lugna klassrum, vilket innebär att 

arbetssättet motiveras än mer enligt Sandra, något som jag kan hålla med om.  

5.3 Lärares attityd till arbetssättet 

Samtliga informanter är positiva till arbetssättet och förklarar det med ord som att de blev 

”helt förälskad i den” och ”fascinerad och betagen” eller att ”allt föll på plats”. Flera av 

lärarna förklarar genrepedagogikens fördelar med utgångspunkt i dess tydlighet och att de 

enkelt kan visa eleverna precis vad de har uppnått och inte. Problematiken med modellerna 

har diskuterats ovan, men en ytterligare komplexitet som uppkommer är att informanterna 
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väljer bort en del av den teoretiska utgångspunkten för arbetssättet, Hallidays systemisk 

funktionella grammatik. 

Enligt Hedeboe & Polias (2008) är det i det andra steget i cirkelmodellen som lärarna 

tillsammans med eleverna ska ställa frågor till texten och dekonstruera den, och detta ska ske 

med ett gemensamt metaspråk. Det viktiga med det gemensamma metaspråket, förklarar 

Sandra, är att det är ur ett funktionellt perspektiv och att det sedan inte spelar någon roll vad 

man kallar det. Detta verkar vara en inställning som flera av informanterna har anammat 

eftersom de uttrycker en osäkerhet över Hallidays systemisk funktionella grammatik. Kristina 

förklarar att det är svårt med de nya begreppen, samtidigt som hon beskriver att eleverna 

väldigt gärna arbetar med att dekonstruera texter och hon hoppas att eleverna förstår 

grammatiken bättre om de får arbeta med den systemisk funktionella grammatiken över en 

längre tid.  

Som tidigare har diskuterats uttrycker Sandra att hon tror lärarna faller tillbaka i den 

traditionella grammatiken när de dekonstruerar texter. Något som bekräftas av Camilla som 

aktivt valt bort den systemisk funktionella grammatiken i hennes nuvarande klass. Detta 

förklarar hon med att hon är orolig över att det blir för mycket nytt för eleverna, och att det 

kan bli problematiskt för eleverna när de senare ska studera moderna språk och då inte har 

den traditionella grammatiken i det svenska språket. Utan ett av de tre benen för 

genrepedagogiken anser jag att arbetssättet borde börja svaja, men informanterna säger sig 

kunna se framsteg hos eleverna. En slutsats som jag drar är att arbetssättet fungerar även om 

lärarna använder sig av den traditionella grammatiken, men eleverna måste förstå språket och 

vilket jobb de olika språkliga delarna gör i texten. 

Både Camilla och Kristina arbetar med yngre elever och jag liksom de tror att det är lättare att 

genomföra ett genrepedagogiskt arbetssätt i grundskolans tidigare år än i de senare åren där 

eleverna ofta har många olika lärare. Camilla förklarar att i de tidigare åren finns en annan 

tradition än i de senare att arbeta med teman och i arbetslag. För att genomföra arbetssättet 

krävs att ”alla är med på tåget” förklarar Camilla. Synpunkten om att det är viktigt att alla 

lärare är delaktiga, då samtliga besitter olika förmågor delar jag med Sandra. Lärarna som inte 

är språklärare innehar en ämneskunskap som språklärarna kan sakna, och som Hajer & 

Meestringa (2010) förklarar innebär genrepedagogiken att eleverna ska lära sig både ämnet 



36 

 

och det ämnesspecifika språket. För att detta ska vara praktiskt möjligt menar jag att det krävs 

ett samarbete över skolans ämnesgränser.  

Sandra förklarar att det kan ta tid för ämneslärarna att arbeta med språket och se de språkliga 

svårigheterna i texterna, och detta förklarar även Gibbons (2010) som menar att lärarna ofta 

anser att språket är viktigt för att eleverna ska utveckla sina ämneskunskaper, men att de blir 

blinda för vilka svårigheter som finns eftersom de själva behärskar det. Dessutom delar 

Camilla och Gibbons (2006) tankarna om att under en elevs skolgång går hon eller han från 

texter som handlar om här och nu till mer abstrakta texter, vilket Gibbons (2006) menar är en 

anledning till att arbeta mer med språket genom hela skolgången, precis som Skolverket 

(2010a) påpekar. Den genrepedagogiska modellen gynnar dock ett samarbete i arbetslaget 

eftersom den erbjuder språkliga redskap för att läsa, skriva, lyssna, prata och beskriva texter i 

alla skolans ämnen förklarar Hedeboe & Polias (2008). Därför kan det antas att 

genrepedagogik skulle öka förutsättningarna för ett ämnesövergripande temaområde eftersom 

det med hjälp av den finns redskap för lärarnas kan arbete. 

Gibbons (2006) innehåller övningar för språk- och kunskapsutvecklande i klassrummet, och i 

kommunen som studien är genomförd i pågår kurser som bygger på denna bok. Lärare på 

flera skolor i kommunen deltar i de här kurserna, som Kristina var med och startade upp. 

Helene har tidigare deltagit i en ”Gibbonskurs” och nu går Pernilla och Leila den. Helene 

påpekar att hon tycker det är tråkigt att initiativet till att lära sig mer om hur hennes kollegor 

kan arbeta med språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt inte kommer från hennes kollegor, 

utan från skolledningen. Pernilla i sin tur upplever dock att kollegorna som hon deltar i kursen 

tillsammans med verkar intresserade av kursen, men att de inte prioriterar den på grund av att 

de har så mycket annat att arbeta med. Vad kollegorna inte verkar se är att om de prioriterar 

Gibbonskursen så underlättar det i det övriga arbetet påpekar Helene. Sandra delar inte alls 

Helenes upplevelser om den negativa attityden hos kollegorna, utan hon blev ombedd av sina 

kollegor att genomföra en kurs för dem i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Vad 

Sandra dock påpekar är att skolledare har tagit arbetssättet olika och rektorer med stor andel 

elever med annat modersmål än svenska har varit mest positiva. Anledningen till detta kan 

vara att eftersom att arbetssättet först skapades i Australien för att elever med annat 

modersmål inte uppnådde målen i skolarbetet lika bra som etnisk australiensiska elever 
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(Olofsson, 2010) så kan rektorer på skolor med hög invandrartäthet ha ett starkare intresse för 

ett arbetssätt som anses påverka språkutvecklingen positivt. 

5.4 Lgr 11 – med inslag av genre 

Informanterna i studien var inte så insatta i innehållet i den nya läroplanen som ska 

implementeras höstterminen 2011. Helene, Leila och Pernilla väntade på att det ska komma 

en studiedag om den och Camilla och Kristina har bekantat sig med den så pass att de är 

medvetna om att språket får en mer central roll i undervisningen. Mer insatt är Sandra som har 

haft utkastet till Lgr 11 i åtanke när handboken i genrepedagogik skrevs. Hon menar att det 

finns inslag av genre och håller med om att språket har en mer central plats, dock anser hon 

att det uppstår en problematik då hon ser ett försök till att närma sig den funktionella tanken 

med språk i kursplanen för svenska som andraspråk, men istället för att exemplifiera skolans 

basgenrer, som genrepedagogik handlar om (Holmberg, 2010 och Johansson & Sandell Ring, 

2010), ger Skolverket (2010c) exempel på traditionella texttyper som till exempel 

tidningsartikel och blogginlägg. 

Genrepedagogiken bygger på att språket alltid förekommer inom en kontext (t.ex. Hedeboe & 

Polias, 2008, Gibbons 2006 och 2010 och Johannsson & Sandell Ring, 2010) och kursplanen 

för svenska som andraspråk uppmärksammar att eleverna ska lära sig hur språket skiljer sig åt 

beroende på i vilket sammanhang kommunikationen sker och vilket syfte den har. Detta kan 

ses som att det fanns en tanke hos Skolverket (2010c) att ge genrepedagogiken mer plats i 

läroplanen precis som när genrepedagogiken utvecklades i Australien på 1980-talet (Olofsson, 

2010). Detta tolkar jag som att användningen av arbetssättet ökar och att det finns en 

möjlighet till att det kommer få en framträdande roll i framtidens språkundervisning, dock 

händer det mycket i skolan på alla områden just nu, som Helene påpekar. 

6 Avslutning 

En slutsats som jag drar av studien är att oavsett hur jag som lärare väljer att undervisa är det 

väsentliga att jag explicit undervisar om språk i ämnet och de texter som eleverna möter, samt 

bygger upp ett gemensamt metaspråk med mina elever. Detta ger en större möjlighet för alla 
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elever i skolan att öka både sin läs- och språkförståelse, men även de ämnesspecifika 

kunskaperna. 

Efter den här studien har mitt intresse för genrepedagogik ökat och så har även min förståelse 

för den kognitiva utmaningen som eleverna måste möta i skolan för att bli engagerade i, och 

motiverade till, undervisningen. Det finns flera handböcker om arbetssättet och jag, precis 

som deltagarna i studien hoppas att undervisningen om språk kommer att få en större roll i 

skolan. Dock är det viktigt att precis som Sandra och Holmberg (2010) förklarar, att möta 

kritiken mot arbetssättet. Bland annat genom att förklara som Sandra uttrycker det, att det inte 

handlar om att stöpa eleverna i samma form så texterna ser likadana ut, utan de ska få 

modeller för att läraren sedan ska kunna ge dem fria händer.  

Denna studie visar dock på att modellerna inte är så tydliga som informanterna säger. Det 

finns luckor i och med att alla texter innehåller flera basgenrer och således blir inte heller 

modellerna lika tydliga. Camilla har löst problemet med att skriva om befintliga texter, men 

då blir inte texterna autentiska som litteraturen påpekar är väsentligt. Att han en diskussion 

med eleverna förespråkas av Camilla och hon tror att eleverna förstår texterna uppbyggnad 

om de bara får en chans att arbeta med dem. 

Slutligen bör grammatikundervisningen lyftas. Informanterna framhåller att grammatiken bör 

sättas i ett sammanhang, men sedan varierar undervisningen beroende på lärare, men även 

beroende av vilka elever som undervisas. Flertalet av informanterna väljer bort den 

komplicerade systemisk funktionella grammatiken, men ser fortfarande framsteg hos 

eleverna. Framtida forskning inom området skulle kunna vara att följa med informanten till 

klassrummet och genom observation undersöka hur lärare praktiskt arbetar utifrån 

genrepedagogiken. Detta eftersom det efter analysen av studiens resultat har framkommit 

frågetecken om hur informanterna praktiskt arbetar då de uttrycker en glädje över arbetssättet, 

men verkar hitta sin egen väg med hur de undervisar. 
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8 Bilagor 

8.1 Intervjuguide till lärare 

1. Presentation, låta intervjupersonen ta del av syftet, hur intervjun ska användas och 

informera om att deltagandet är frivilligt och hon/ han kan närsomhelst avbryta 

intervjun. 

2. Vilka ämnen och åldrar undervisar du i? 

3. Hur länge har du undervisat? 

4. Hur kom du i kontakt med genrepedagogik? 

5. Hur har du upplevt din egen utbildning i språkinriktad ämnesundervisning? 

6. Finns det någon fördel med undervisningen som bygger på funktionell grammatik 

jämfört med den traditionella grammatikundervisningen? 

7. Har dina erfarenheter av genrepedagogik förändrat din syn på språkinlärning och 

ämnesundervisning? 

8. Om endast språklärare: Anser du att det finns möjlighet till samarbete med andra 

ämnen? 

9. Finns det något positivt med genrepedagogik? Något negativt? 

10. Finns genrepedagogiken representerad i den nya kursplanen för svenska som 

andraspråk? Är det någon skillnad mot den gamla? Framgår något tydligare? 

11. Arbetar du med genrepedagogik precis efter cirkelmetoden eller finns det delar som du 

inte använder eller modifierar? 

12. Vilka texter använder du dig av vid undervisningen av språkinriktad 

ämnesundervisning? Är det autentiska lärobokstexter? 

13. Ser du att eleverna gör framsteg i lärandet/språket/ämnena efter att ni har arbetat 

genrepedagogiskt? 

14. Arbetar din skola med att få övriga lärare uppmärksamma på vad språkinriktad 

ämnesundervisning innebär och varför behovet finns? 

15. Kan jag kontakta dig igen om det är något som jag behöver komplettera? 

16. Tacka för medverkandet. 

  



42 

 

8.2 Intervjuguide till författare till en handbok i genrepedagogik 

1. Presentation, låta intervjupersonen ta del av syftet, hur intervjun ska användas och 

informera om att deltagandet är frivilligt och hon/ han kan närsomhelst avbryta 

intervjun. 

2. Vilken är din lärarbakgrund? 

3. Hur kom du i kontakt med genrepedagogik? 

4. Hur länge har du varit i kontakt med det? 

5. Hur har mottagandet av genrepedagogik varit på skolorna? 

6. Hur har skolledare mottagit den nya metoden? Är det någon skillnad på skolor 

med många respektive få invandrarelever? 

7. Vad tycker du skillnaden mellan genrepedagogik och det ”gamla” sättet av 

språkundervisning? 

8. Finns det några resultat på att genrepedagogik fungerar? Vad bygger du din tro på? 

9. Fungerar det att arbeta med språkinriktad ämnesundervisning så som det var tänkt 

i Australien och Holland med det svenska skolsystemet? 

10. Har du gjort några anpassningar i din bok från det ursprungliga för att det ska 

passa in i den svenska skolan? 

11. Kan jag kontakta dig igen om det är något som jag behöver komplettera? 

12. Tacka för medverkan. 

 


