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Sammanfattning 

 

Syftet med denna uppsats är att göra en undersökning om genrepedagogik som ett 

språkutvecklande arbetssätt i ämnet svenska på gymnasiet samt som ett arbetssätt för en 

likvärdig undervisning. Genrepedagogiken utgår från det sociokulturella perspektivet 

som för genrepedagogiken innebär att alla elever har olika förutsättningar och att under-

visningen därför ska utformas på ett sådant sätt att alla elever har chans att nå de upp-

satta målen. En undervisningsmetod som har utformats utifrån detta är cykel för under-

visning och lärande (cirkelmodellen) som utgår från att språket är grunden till förstå-

else, reflektioner och kunskaper. 

 

Två metoder ligger till grund för denna uppsats, en systematisk litteraturstudie och en 

intervjustudie. Den systematiska litteraturstudien ger en fördjupad beskrivning av gen-

repedagogiken utifrån forskning och litteratur. Intervjustudien utgör intervjuer med fem 

svensklärare på gymnasiet som arbetar med genrepedagogik i undervisningen. Intervju-

erna i denna uppsats ger kunskap om hur genrepedagogiken fungerar i praktiken. Dessa 

studier redovisas i separata resultatdelar för att sedan i diskussionen analyseras tillsam-

mans utifrån det resultat som studierna har givit. 

 

Resultaten visar att genrepedagogiken som arbetssätt inverkar positivt på elevers språk-

utveckling. Den systematiska litteraturstudiens resultat visade genrepedagogikens effek-

ter på elevers språkutveckling utifrån olika forskningsprojekt, bland annat att eleverna 

förbättrade sitt skrivande och ökade sina kunskaper om hur olika texter ska skrivas. 

Studien redogör också för vikten av skrivundervisning i ämnet svenska på gymnasiet 

och vilka konsekvenser bristen av det kan få på elevers språkutveckling. Intervjustudi-

ens resultat redogör för lärares reflektioner kring elevers språkutveckling utifrån ett gen-

repedagogiskt arbetssätt. Båda studierna visar att ett genrepedagogiskt arbetssätt hjälper 

elever att utveckla sitt språk. 

 

Nyckelord: genrepedagogik, språkutvecklande, cirkelmodellen, skrivundervisning, lik-

värdig undervisning
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1. Inledning 

 

Hos mig som snart nyexaminerad gymnasielärare i bland annat ämnet svenska går det 

runt en del tankar och funderingar i huvudet. Hur kommer jag att utforma och planera 

min undervisning? Hur kommer jag att kunna anpassa min undervisning så att alla ele-

ver kan ta till sig av de kunskaper och förmågor jag vill ge dem och som jag behöver 

förhålla mig till? Under snart fem år har vi läst åtskilliga böcker om pedagogik och om 

hur vi kan utforma och planera undervisning. Som lärarstudent har jag sugit i mig så 

mycket som möjligt av det teoretiska så att jag sedan ska kunna utföra det praktiskt, i 

min undervisning. Efter flera VFU-perioder men också vikariat som lärare, har jag insett 

att det kanske inte alltid är så enkelt som att följa teoretiska handböcker om hur under-

visningen ska utformas. Det krävs en del kunskap från handböcker men det krävs även 

en stor del erfarenhet. Jag har fastnat för genrepedagogik som arbetssätt och i denna 

uppsats undersöker jag dels hur den framställs i forskning och litteratur, dels hur genre-

pedagogiken uppfattas och utformas av verksamma svensklärare. Min förhoppning är 

att denna uppsats kan ge en djupare förståelse av genrepedagogiken som arbetssätt uti-

från två infallsvinklar, den praktiska och den teoretiska. Jag undersöker bland annat hur 

genrepedagogikens cirkelmodell och dess faser fungerar i undervisningen utifrån de 

utsagor intervjuerna med svensklärare ger mig för att sedan komma till någon form av 

klarhet genom att jämföra det med vad forskningen säger. Syftet är inte att på något sätt 

förkasta hur handböcker kan måla upp den perfekta undervisningen genom att beskriva 

den på ett tillfredsställande sätt i skrift. Syftet är heller inte att på något sätt peka ut bris-

ter i genrepedagogiken utan syftet är att få föra vidare en reflekterande jämförelse som 

kan hjälpa både lärarstudenter och utbildade lärare i deras undervisning. Kärnan med 

undervisningen är att elever ska ges möjlighet att nå sina potentiella färdigheter och att 

utvecklas så mycket som möjligt både språkligt och kunskapsmässigt men också som 

individer. Enligt mig hänger detta ihop; jag anser att elevers självbild blir negativ om de 

känner att de inte klarar av att utföra, i det här fallet, de skrivuppgifter de ges på ett till-

fredsställande sätt, det vill säga nå de uppsatta kunskapskraven. Detta leder i sin tur till 

att elever kan bli omotiverade i skolan. Jag har redan hunnit möta klasser där jag har 

hört att elever i muntliga diskussioner och i samtal fått fram sina kunskaper men haft 

svårare att få ner dem i skrift, samtidigt som de ska förhålla sig till en struktur för en 

viss texttyp. Självklart har elever olika fallenheter men jag anser att med rätt stöttning 

och rikligt med skrivundervisning kan alla elever lyckas med de skrivuppgifter de tillde-

las om bara lärare utgår från varje elevs förmågor och förutsättningar. 

 

Parmenius Swärd (2008 s. 227) skriver i sin doktorsavhandling att elever på gymnasiet i 

ämnet svenska saknar explicit skrivundervisning. Skrivandet är ofta produktorienterat i 

undervisningen och det som skrivs är ett antal skrivuppgifter vilkas funktion är att ligga 

till grund för betygssättning. 

 

Lärare har ett stort ansvar att i sin undervisning se till att eleverna når de uppsatta målen 

som idag är högt ställda, vilket inte alltid är lätt, trots att det ingår i lärares uppdrag. 
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Undervisningen ska utformas så att eleverna lär sig att behärska nya kunskaper och fär-

digheter, vad gäller både språk och kunskap. Undervisning planeras utifrån lärares tan-

kar och föreställningar om hur eleverna ska nå de uppsatta målen och enligt olika peda-

gogiska synsätt som ska ge eleverna möjlighet att utvecklas. Samtidigt är lärare och 

elever del av ett samhälle där vedertagna traditioner, vanor, normer och maktordningar 

finns, vilket inte alltid beaktas i undervisningen då lärares undervisning ofta kan ske 

rutinmässigt utan reflektion. Utöver detta ska lärare se till att undervisningen anpassas 

efter elevernas behov och förutsättningar, som kan vara i form av en strukturerad och 

lugn lärmiljö (Parmenius Swärd 2008 s. 227). 

 

Genrepedagogikens funktion är att den syftar till att utforma undervisningen på sådant 

sätt att eleverna får de verktyg och förmågor de behöver för att nå de uppsatta målen. 

Genrepedagogiken tillhandahåller en modell, som kallas för cirkelmodellen, som kan 

stötta lärare i deras undervisning. Cirkelmodellen är kopplad till ett språkligt synsätt, 

systemisk-funktionell grammatik, men den är också kopplad till något socialt. Den öpp-

nar upp för gemenskap i klassrummet och till ett arbetssätt som syftar till att elever ska 

arbeta tillsammans. Elevers identitetsutveckling är nära förknippad med språk och lä-

rande. Skolans uppdrag är att ge alla elever möjlighet att samtala, läsa och skriva för att 

få utveckla sin förmåga att kommunicera och genom det få tillit till sina språkliga för-

mågor (Skolverket 2018 s. 7). Alla elever ska få utveckla förmågan att ta initiativ och 

ansvar samt att arbeta både självständigt och i grupp (Skolverket 2011 s. 7). Genrepeda-

gogiken som arbetsmetod förankrar sig i flera av skolans uppdrag. 

 

Undervisningen ska vara likvärdig, vilket innebär att den inte ska utformas lika för alla 

utan att hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar, behov och kunskapsnivå 

(Skolverket 2011 s. 6). Med likvärdig utbildning avses även att alla elever ska ha 

samma förutsättningar att utvecklas så mycket som möjligt. Skollagen säger att utbild-

ningen inom varje skolform ska vara likvärdig och normerna för likvärdigheten anges 

genom de nationella målen (Skolverket 2011 s. 6). I avsnittet Bakgrund under rubriken 

Begrepp preciseras och problematiseras likvärdig utbildning mer utförligt. Genrepeda-

gogik är en modell som i stort kan beskrivas som att den stegvis med hjälp av en expli-

cit undervisning stöttar elever att utveckla sitt språk, både vardagsspråket och skolsprå-

ket. Denna metod innebär mycket förarbete innan eleverna kommer till huvuduppgiften. 

I avsnittet Bakgrund kommer modellen att förklaras mer utförligt. 

 

Genrepedagogik har vunnit stora framgångar som arbetsmetod i svenska som andra-

språk och det finns forskning som visar att det är en effektiv metod för flerspråkiga ele-

vers språkutveckling. Metoden kan minska gapet mellan elever med olika bakgrund, 

förkunskaper eller språklig nivå. Av dessa anledningar vill jag undersöka vad lärare som 

undervisar i ämnet svenska på gymnasiet anser om genrepedagogiken. Elever som har 

svenska som modersmål har precis som andraspråkselever olika bakgrund, förkunskaper 

och språklig nivå. Det finns flera faktorer som spelar in i detta, exempelvis om de är 

andra generationens invandrare eller om de kommer från olika socioekonomiska förhål-



 

3 

 

landen. I avsnittet Bakgrund motiveras varför forskning om genrepedagogik i svenska 

som andraspråk tas upp i denna uppsats. 

 

I denna studie görs både en systematisk litteraturstudie och en intervjustudie av den 

anledningen att jag vill få en fördjupad kunskap om genrepedagogiken som arbetsmetod 

och dess teoretiska grunder. Den systematiska litteraturstudien ger fördjupad kunskap 

om genrepedagogiken och de kvalitativa intervjuerna med svensklärarna ger en bild av 

hur undervisningsmetoden fungerar i praktiken. Dessa tillsammans kommer förhopp-

ningsvis att komplettera varandra genom att intervjuerna ger en mer verklighetsbaserad 

inblick i hur det faktiskt är att arbeta med genrepedagogiken i undervisningen och litte-

raturstudien beskriver metoden ur ett teoretiskt perspektiv. 

 

1.1 Syfte och frågeställning 
 

Syftet med denna studie är att göra en undersökning om genrepedagogik som ett språk-

utvecklande arbetssätt i ämnet svenska på gymnasiet men också som ett arbetssätt för en 

likvärdig undervisning. För att uppnå syftet med denna undersökning görs en språkve-

tenskaplig studie innehållande både en systematisk litteraturstudie och en kvalitativ in-

tervjustudie med gymnasielärare i svenska. I litteraturstudien analyseras forskning om 

genrepedagogik utifrån undersökningens frågeställningar. Intervjuernas funktion i denna 

undersökning är reflekterande och fördjupande. Det innebär att svensklärarna får reflek-

tera över genrepedagogiken utifrån egna erfarenheter och utifrån undersökningens frå-

geställningar. Målet är att diskutera lärarnas reflektioner om genrepedagogiken i prakti-

ken och i teorin i relation till det som analyserats fram i litteraturstudien. 

 

Utifrån ovanstående syfte har följande generella frågeställningar formulerats: 

 

• Vad säger forskningen/litteraturen om effekter på elevers språkutveckling med 

genrepedagogik som metod? 

 

• Finns det något samband mellan genrepedagogisk undervisning och bättre studi-

eresultat? 

 

 

• Vad säger de intervjuade svensklärarna om genrepedagogik som metod för att 

arbeta språkutvecklande med elever? 

 

• Vad säger de intervjuade svensklärarna om kopplingen mellan genrepedagogisk 

undervisning och bättre studieresultat? 
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2. Bakgrund 
 

I detta avsnitt presenteras först några centrala delar om språkutveckling. Fokus ligger på 

språkutveckling hos gymnasieelever eftersom denna studie är inriktad på gymnasiet. 

Därefter ges en redogörelse för genrepedagogik innehållande de teorier som den utgår 

från. Sedan följer ett avsnitt om stöttning som är en viktig del inom den genrepedago-

giska undervisningen. Efter det följer ett avsnitt om genrepedagogikens inflytande på 

andraspråksundervisning. Mycket forskning har gjorts kring användandet av genrepeda-

gogik i undervisning i svenska som andraspråk. Anledningen till detta är att den genre-

pedagogiska undervisningsmodellen visat sig ha positiva effekter på andraspråkselevers 

språkutveckling. Avslutningsvis redogörs det för de styrdokument som är relevanta för 

denna studie och de begrepp som är centrala. 

 

2.1 Språkutveckling 
 

Elevers språkutveckling utifrån skolans perspektiv handlar enkelt beskrivet om hur de 

lär sig att använda nya ord och begrepp, såväl i vardagsspråk som i ämnesspecifikt 

språk, både skriftligt och muntligt. 

 

Anne Palmér skrev 2008, på uppdrag av Skolverket, en rapport inför då kommande 

gymnasiereform om några teorier om språkutveckling och lärande. Jan Anward (refere-

rad i Palmér 2008 s. 8) förklarar att individers språk blir strukturellt allt mer komplext 

och funktionellt i fler situationer och syften, ju äldre de blir. Språket förväntas fungera 

för individers studier, i offentliga situationer, i arbetet och i privatlivet. Gymnasieelever 

lär sig att bygga ut och kombinera komplexa satser och hur dessa kan kombineras och 

utvecklas till längre sammanhängande framföranden, både skriftligt och muntligt (Pal-

mér 2008 s. 8). 

 

Palmér fortsätter att referera till Anward (Palmér 2008 s. 8) som redogör för olika 

språkliga texttyper. Elever på gymnasiet utvecklar sitt språk i mer avancerade och kon-

textfria texttyper, det vill säga texttyper som inte är bundna till situationen här och nu. 

Till slut kan gymnasieelever röra sig i något som Anward benämner diskursiv fram-

ställning. Innehållet i den diskursiva framställningen rör sig om argumenterande fram-

ställningar, både skriftligt och muntligt, utredande och formella texter som saknar ett 

tydligt jag. 

 

Vidare beskriver Palmér de begrepp Anward (Palmér 2008 s. 8) använder i sin redogö-

relse för individers språkutveckling. De begreppen är roll och språklig verksamhet och 

de innefattar individers roll som deltagare i olika språkliga verksamheter. Ju längre fram 

i språkutvecklingen en individ befinner sig, desto mer avancerat blir deltagandet. Be-

greppet språklig verksamhet innebär en fastställd struktur för språklig interaktion, 

såsom en lektion. Individer går sedan över till att vara deltagare i olika varianter av mo-

nolog. 



 

5 

 

 

Denna språksyn fokuserar på kommunikation och har haft ett stort genomslag i svensk 

skola, framförallt i kursplaner i ämnet svenska. Det som utvecklar ett språk är när elever 

får delta i meningsfulla sammanhang och inte genom isolerade övningar som fokuserar 

på enbart stavning, ordkunskap och grammatik (Palmér 2008 s. 9). 

 

I rapporten redogörs det för ett arbetssätt som har utvecklats av Pauline Gibbons (refere-

rad i Palmér 2008 s. 13) som fungerar både språk- och kunskapsutvecklande för elever-

na. Detta arbetssätt grundar sig i sociokulturell teori om lärande och systemisk-

funktionell grammatik. Den språkutveckling som elever genomgår i skolan beskriver 

Gibbons som ”en process där eleven lär sig behärska ett allt bredare register” (Palmér 

2008 s. 13). Innebörden av denna beskrivning är att eleverna successivt lär sig att tala 

om de olika kunskapsområden skolan innefattar samt att de kan uttrycka sig allt mer 

explicit (Palmér 2008 s. 13). 

 

Sammanfattningsvis sker språkutveckling samtidigt med kunskapsutveckling i skolan, 

det vill säga språkanvändning i betydelsefulla kontexter där elever utvecklar sitt språk 

samtidigt som de utvecklar nya kunskaper. Eleverna utvecklar språket när de utvidgar 

sitt register av olika slags roller i deltagandet i olika språkliga aktiviteter. Språkutveckl-

ingen innefattar ytterligare att de förvärvar erfarenheter av mer avancerade språkliga 

genrer samt att de lär sig att formulera sig mer explicit i de ämnen de läser. 

 

2.2  Genrepedagogiken 
 

Genrepedagogiken har utformats från tre teorier, det sociokulturella perspektivet, 

systemisk-funktionell grammatik och cykel för undervisning och lärande. Dessa teorier 

omfattar teorier om språk, lärande och pedagogik (Johansson & Sandell Ring 2015 s. 

28). Då det sociokulturella perspektivet är utgångspunkten i den här språkvetenskapliga 

studien förklaras denna teori under avsnittet Teori. Före en redogörelse för de tre teori-

erna, eller de tre ben som genrepedagogiken står på, beskrivs genrepedagogikens bak-

grund och innebörd. 

 

2.2.1 Bakgrund 

 

Det ursprungliga och övergripande syftet med genrepedagogiken är att alla elever ska 

ges möjlighet att nå de mål för läs- och skrivutveckling som skolan satt (Rose & Martin 

2017 s. 13). Genrepedagogiken är en funktionell och tydlig modell utformad för lärare 

och synliggör språkstrukturer och texttypers olika syften för att elever ska få ökad kun-

skap och medvetenhet om dessa (Holmberg, Karlsson & Nord 2011 s. 7–8). Varje 

texttyp har egna strukturer, språk och syften. Innebörden av begreppen genre och texttyp 

förtydligas i avsnitt 2.2.7.1. Genom att genrepedagogiken arbetar för att synliggöra detta 

ger det skribenten en medvetenhet som gynnar dennes förmåga att förstå och att få 

andra att förstå syftet med texttypen. Utifrån läsarperspektivet ger genrepedagogiken 
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kunskaper om hur olika texttyper är uppbyggda för att få en förståelse av det som ska 

läsas (Johansson & Sandell Ring 2015 s. 33). Beskrivningar av olika texttyper innebär 

både beskrivningar av nödvändiga steg och faser och de grammatiska mönster som är 

typiska för dem. Genrepedagogiken kan användas som en metod när undervisningen 

syftar till att lära ut texttypsmönster genom att analysera olika texter (Holmberg, Karls-

son & Nord 2011 s. 162). 

 

Genrepedagogiken utgör en modell för undervisning som stöttar elever och gör dem 

medvetna om olika språkliga strukturer. Undervisningen ska syfta till att elever får kun-

skaper om hur syftet med en text kan lyftas fram. För att elever ska ha förmågan att göra 

det behöver de få kunskaper och en medvetenhet om användandet av rätt struktur och 

språkliga drag i den specifika texttypen (Johansson & Sandell Ring 2015 s. 33). Lärare 

som använder sig av genrepedagogiken som undervisningsmetod uttrycker att elever 

som utvecklar en medvetenhet om språkets funktioner i olika sammanhang lättare kan 

förstå syftet med olika texter och därmed det som texten vill kommunicera (Hedeboe & 

Polias 2008 s. 18). Elever som kan använda varierande strategier för att kunna ta till sig 

olika texttyper får även de redskap som behövs för att kunna göra egna reflektioner över 

språkets olika funktioner (Hedeboe & Polias 2008 s.18). Kommunikation är en viktig 

grundpelare i genrepedagogiken då mycket inom modellen bygger på samtal om språ-

ket, ett samtal som kan benämnas metaspråk. Metaspråk byggs upp genom samtal om 

läsande och skrivande med fokus på språkliga mönster i olika texter. Vidare ska texten 

och språkliga mönster enligt genrepedagogiken läras in utifrån ett top down-perspektiv, 

det vill säga att man går från helhet till delar. Detta innebär att man börjar med kontex-

ten, sedan vidare till text och styckeindelning, efter det till meningar och ordgrupper för 

att sedan avsluta med stavelser och bokstavsmönster (Johansson & Sandell Ring 2015 s. 

227). 

 

Genrepedagogiken har utvecklat flera inriktningar internationellt. Den inriktning som 

fokuseras i denna uppsats är den som ursprungligen har utvecklats i Australien och som 

kallas för Sydneyskolan. Denna inriktning av genrepedagogiken har utvecklats och 

forskats fram vid University of Sydney. Michael Halliday, en brittisk lingvist som under 

1970- och -80 talet var verksam vid University of Sydney, är grundaren bakom syste-

misk-funktionell grammatik som är fundamentet för språkets roll i genrepedagogiken. 

Pedagogiken utgår från det sociokulturella perspektivet och på Lev Vygotskys utveckl-

ingsteorier om lärande (se vidare avsnittet Teori). Jim Martin och Joan Rothery är grun-

darna bakom cykel för undervisning och lärande som utgör lärares arbetsmetod inom 

genrepedagogiken och dessa kommer att beskrivas nedan (Sandell Ring 2008 s. 19). 

 

2.2.2 Systemisk-funktionell grammatik 

 

En central del i synen på systemisk-funktionell grammatik är att det mest fördelaktigt 

lärs in i sin kontext. Språket är en social konstruktion och finns därmed alltid runt om-

kring oss. Modellen utgår från att det är individers närmiljö och de kulturella kontexter 
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som individer verkar i som bestämmer hur språket utvecklas (Johansson & Sandell Ring 

2015 s. 228). Systemisk-funktionell grammatik är uppbyggd i lager, där varje lager står 

för olika språkliga funktioner. Det lager som finns ytterst omfattar den kulturella kon-

texten. Detta lager avgör hur språket utvecklas eftersom närmiljö och kulturella kontex-

ter påverkar hur individer utvecklar sitt språk och förmågan att kommunicera med 

andra. Genom förmågan att kunna anpassa sig efter olika kulturer lär man sig även 

språkliga kodexar, det vill säga olika normer gällande språket (Kuyumcu 2011 s. 10–

11). Detta leder till att olika genrer skapas som står för individers olika kommunikativa 

behov. Det andra lagret i denna modell kallas situationskontexten och den delas in i 

underkategorier: fält, relation och kommunikationssätt. Den första underkategorin, fäl-

tet, beskriver ämnet i en text och när elever befinner sig här bygger de upp en begrepps-

bank utifrån ämnet. Begreppsbanken innehåller inte bara ämnesspecifika ord för texten 

utan även grammatik som eleverna kan ha användning av för att beskriva olika betydel-

ser inom specifika ämnen, det vill säga ett metaspråk. Den andra underkategorin, relat-

ion, innefattar samspelet mellan deltagarna i texten: läsare och skribent. Undervisningen 

i den här fasen bygger på att visa vilka relationer som skapas samt att en begreppsbank 

om hur språket skapar relationer och roller börjar att ta form. Sista underkategorin, 

kommunikationssätt, syftar på vilken typ av kommunikationssätt som används, om det 

är tal eller skrift, och vilken betydelse språket har i kommunikationen. Det studeras hur 

kommunikationen når fram, om det är språket som lyfter innehållet eller om det är ge-

nom kroppsspråk (Johansson & Sandell Ring 2015 s. 228–229). 

 

2.2.3 Cykel för undervisning och lärande 

 

En annan benämning på cirkelmodellen är cykel för undervisning och lärande som är en 

arbetsmetod som går att använda i undervisningen i alla ämnen. Cirkelmodellen utgår 

från att språket är grunden till förståelse, reflektioner och kunskaper (Johansson & San-

dell Ring 2015 s. 30). 

 

 
Figur 1 Cirkelmodellens fyra faser (Kaya 2014) 

 

Ovan visas de fyra faser som cirkelmodellen bygger på och som undervisningen följer 

stegvist. Första fasen går ut på att samla på sig kunskap om det aktuella ämnet. I denna 

fas jobbar eleverna tillsammans med stöttning från läraren i helklass eller större grup-
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per. Syftet med detta är att tillsammans skapa sig en uppfattning och kunskap om ämnet 

samt de ämnesrelaterade begrepp som förekommer i uppgiften. I den andra fasen ska 

eleverna ha samlat på sig tillräckligt med kunskap så att de kan förstå den texttyp som 

uppgiften bygger på. Texttypen analyseras vilket innebär att dess struktur, språkliga 

stildrag och syfte analyseras men också att det förs en diskussion kring texttypen för att 

eleverna ska kunna bilda sig en förståelse av den. Målet med denna fas är inte bara att 

eleverna ska förstå texttypen utan även att de ska lära sig att se typiska mönster och att 

de utvecklar ett metaspråk. När undervisningen går in i fas 3 ska eleverna använda sig 

av de kunskaper de har samlat på sig i de tidigare faserna för att tillsammans skriva 

uppgiftstexten. Här antar läraren rollen som guide och för skrivandet framåt tillsammans 

med idéer från eleverna. De får testa sig fram med vad som passar till texten, både 

språkligt och strukturmässigt. I den sista fasen ska eleverna individuellt testa sina kun-

skaper och skriva en text på egen hand. Eleverna har fått förkunskaper i de tidigare fa-

serna om ämnet för uppgiften och om texttypen genom diskussioner i helklass och de 

har tillsammans i helklass fått testa att skriva en text. Om eleverna hoppar direkt till fas 

4 finns det stor risk att de inte har tillräckliga förkunskaper för att klara av att utföra 

uppgiften (Johansson & Sandell Ring 2015 s. 31–35). 

 

2.3 Stöttning 
 

Stöttning ges av lärare eller av klasskamrater i situationer då elever behöver stöd för att 

kunna behärska nya färdigheter och nya kunskaper. Den kan struktureras upp på olika 

sätt i undervisningen, genom organisatorisk art i form av parövningar och med hjälp av 

strukturer, modeller och mönster. Stöttning ska inte enbart hjälpa eleverna att behärska 

nya färdigheter och kunskaper utan den har till uppgift att stötta både språk och lärande 

(Gibbons 2014 s. 16). 

 

Det sociokulturella perspektivet på lärande vilar på Lev Vygotsky forskning och teorier 

(Säljö 2005 s. 48). Vygotsky är grundaren bakom begreppet den närmaste utvecklings-

zonen som innebär att hänsyn tas till elevens tidigare erfarenheter och till dennes poten-

tiella kunskaper (Säljö 2005 s. 121). Elever kan besitta kunskaper som ger dem för-

mågan att observera och uppfatta ett resonemang men sakna en kunskap som krävs för 

att utföra det på egen hand. Det som synliggörs här är elevernas förmågor, det vill säga 

de som de redan besitter och behärskar med hjälp av handledning och stöttning från 

andra. Det är det här som Vygotsky menar är den närmaste utvecklingszonen (Säljö 

2005 s. 123). När elever befinner sig i den närmaste utvecklingszonen som innebär höga 

kognitiva utmaningar, behöver de mycket stöttning från dem som nått längre (Gibbons 

2014 s. 40). Stöttning i klassrummet innebär att temporär, men nödvändig, hjälp ges 

från läraren för att eleverna resultatrikt ska ges möjlighet att utföra sina uppgifter. Det 

som skiljer stöttning från vilken hjälp som helst är att stöttning ska leda eleverna mot 

nya kunskaper, nya färdigheter, nya begrepp och nya nivåer av förståelse. Målet med 

stöttning som tillfällig hjälp är att de längre fram ska kunna utföra liknande uppgifter 

utan den stöttning de tidigare hade att tillgå (Gibbons 2014 s. 39). Figuren nedan visar 

förhållandet mellan rätt stöttning och vad som sker med elevernas förmåga att utveck-
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las. Det som kännetecknar utvecklingszonen är hög kognitiv utmaning, det vill säga 

uppgifter som elever inte klarar utan hjälp åtföljt av hög stöttning. Zonen nedanför visar 

trygghetszonen som innebär lätta uppgifter som de klarar på egen hand åtföljt av hög 

stöttning. Frustrationszonen innebär hög kognitiv utmaning åtföljt av låg stöttning, detta 

leder till att eleverna inte klarar av de uppgifter som de tilldelas. Uttråkningszonen som 

finns nedanför kännetecknar enkla uppgifter för eleverna åtföljt av låg stöttning vilket 

resulterar i att eleverna blir uttråkade (Gibbons 2014 s. 40). 

 

 

 

Figur 2. Undervisningens och lärandets fyra zoner (Gibbons 2014 s. 40 efter Mariani 1997). 

 

Med hjälp av genrepedagogikens cirkelmodell kan läraren ge den stöttning som behövs 

och eleverna får samtidigt hög kognitiv utmaning. 

 

2.4 Genrepedagogik i andraspråksundervisning 
 

Ett syfte med genrepedagogiken är att alla elever oavsett förkunskaper ska kunna ta till 

sig ämnesrelaterat språk i undervisningen (Kuyumcy 2011 s. 6). Ett annat syfte med 

denna modell är att undervisningen ska fokuseras på att verka språkutvecklande. Genre-

pedagogiken fokuserar inte enbart på skrivandet utan även på muntliga delar i undervis-

ningen där läraren tillsammans med eleverna diskuterar olika texttyper. Genrepedagogi-

ken skapar ett arbetssätt som både är språkutvecklande och kunskapsutvecklande 

(Kuyumcy 2011 s. 6). Eija Kuyumcy refererar till genrepedagogiken som en ”pedago-

gisk verktygslåda” eftersom modellen har olika verktyg som kan stötta eleverna i 

undervisningen. Det arbetssätt som genrepedagogiken ligger till grund för har visat sig 

vara framgångsrikt i undervisningen av elever som inte har svenska som sitt förstaspråk. 

Anledningen till detta är just som Kuyumcy refererar till, en ”pedagogisk verktygslåda” 

som innehåller verktyg som stöttar elevernas läsförståelse, fördjupning och skrivande. 

Andraspråkselever får stöttning att ta till sig ämnesrelaterade ord och begrepp som ses 

som implicita (underförstådda), vilket gör att de har lättare att förstå det som de läser 

(Kuyumcu 2011 s. 627). Genrepedagogiken skapar en tydlig undervisning där språket 

spelar en bärande roll både skriftligt och muntligt (Kuyumcu 2011 s. 628). 

 

2.5 Styrdokument 
 

I skolans ämnesplan för svenska på gymnasiet står det att: 
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Undervisningen ska stimulera elevernas lust att tala, skriva, läsa och lyssna och där-

med stödja deras personliga utveckling. Eleverna ska ges möjlighet att bygga upp en 

tillit till sin egen språkförmåga och tillägna sig de språkliga redskap som krävs för 

vardags- och samhällsliv. (Skolverket 2011 s. 160) 

 

Detta innebär att undervisningen ska verka för att eleverna utvecklar sin lust att lära och 

ge dem möjlighet att utvecklas och på så sätt förbereda eleverna inför framtiden. Vidare 

står det i skolans värdegrund under rubriken Kunskap och lärande: 

 

Elevernas kunskapsutveckling är beroende av om de får möjlighet att se samband. 

Skolan ska ge eleverna möjligheter att få överblick och sammanhang. Eleverna ska få 

möjlighet att reflektera över sina erfarenheter och tillämpa sina kunskaper. (Skolverket 

2011 s. 8)  

 

Detta innebär att undervisningen ska formas och bedrivas på ett sätt som utvecklar ele-

vernas förmåga att se samband samt att eleverna ska ges möjlighet att reflektera över 

sina erfarenheter och tillämpa sina kunskaper. 

 

I läroplanen för gymnasieskolan står det i Skolans värdegrund och uppgifter att ”under-

visningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov” (Skolverket 2011 s. 

6). Enligt skollagen ska utbildningen vara likvärdig, oavsett skolform eller var i landet 

den anordnas. De nationella mål som skolan har anger normen för likvärdigheten och 

det finns olika vägar att nå målen. En likvärdig utbildning innebär alltså inte att den ska 

utformas lika överallt utan att hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar, behov 

och kunskapsnivå. Elever som av olika anledningar har svårigheter att nå de nationella 

målen för utbildningen ska lärare och personal på skolan ge särskild uppmärksamhet 

(Skolverket 2011 s.6). 

 

2.6 Begrepp 
 

I detta avsnitt redogörs för de centrala begrepp som används i denna uppsats: texttyp, 

studieresultat och likvärdig utbildning. 

 

2.6.1 Genre och texttyp 

 

Begreppet genre kan ha en bred definition men det som skiljer genrer åt är att varje 

genre ”har ett specifikt syfte, en övergripande struktur, specifika språkliga drag och den 

delas av dem som ingår i den kulturen” (Gibbons 2014 s. 94). Med detta menas att be-

greppet genre definieras och får sin betydelse med avseende på hur vissa saker blir 

gjorda i en kultur eller i ett samhälle. Begreppet genre kan omfatta allt från nyheter på 

tv:n, ett telefonsamtal med en vän, en lektion, ett skämt, en tidningsartikel eller skrift-

liga instruktioner (Gibbons 2014 s. 94).   
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Inom skolan finns ett antal texttyper: återgivande, narrativa, beskrivande, instruerande, 

argumenterande, diskuterande och förklarande texter. Gibbons (2014) benämner dessa 

texttyper för att skilja dem från de som förekommer utanför skolan, eftersom genrer 

utanför skolan kan omfatta vitt skilda företeelser (Gibbons 2014 s. 97). 

 

Utifrån Gibbons redogörelse för begreppet genre och texttyp kommer texttyp att använ-

das i denna uppsats för att tydliggöra att det är olika typer av texter inom skolan som 

uppsatsen syftar till. 

 

Fredrik Hansson (2011 s. 61) diskuterar begreppet genre i den svenska skolan och me-

nar att genre förknippas dels med skönlitteratur, dels med texter som har olika funktion-

er, exempelvis debattartikel. Hansson redogör även för genrens vida begrepp som, bero-

ende på teoretisk utgångspunkt, kan ha olika innebörd. Vidare hänvisar Hansson (2011 

s. 61) till genrepedagogikens definition, att olika genrer är olika sociala processer med 

utmärkande steg och som fyller ett särskilt socialt syfte. Denna definition knyter an till 

den ideologiska ambitionen som genrepedagogiken har, att den sociala kontexten är 

viktig för eleverna. Detta menar Hansson även kan ses som paradoxalt eftersom genre-

pedagogikens allmänna bruk framträder i det inomspråkliga i genren (Hansson 2011 s. 

61). 

 

2.6.2 Studieresultat 

 

Lärare kan mäta elevers studieresultat på olika sätt beroende på syfte. Elever bedöms 

utifrån betygssystemet vars tanke är att elevers prestationer stäms av i olika betygsni-

våer (Nordenfors 2018 s. 20). Betygssystemets olika kunskapskrav är avsedda att an-

vändas vid kursens slut men de kan även användas för enskilda uppgifter om läraren 

väljer att göra det (Nordenfors 2018 s. 21). Vidare skriver Nordenfors att elever måste 

få möjlighet att utveckla och bemästra olika förmågor och färdigheter innan lärare be-

dömer och betygsätter. Undervisningen ska innefatta ämnets syfte, centrala innehåll och 

kunskapskrav. Lärare måste därför etablera något som Nordenfors (2018 s. 23) kallar 

för ”konstruktiv länkning på både kort och lång sikt”. 

 

I denna undersökning redogörs det för om det finns ett samband mellan genrepedago-

gisk undervisning och bättre studieresultat, studieresultat mäts utifrån elevers prestat-

ioner. Studieresultat kan handla om att elever förbättrar sina betyg, men det kan också 

handla om något mer generellt. I denna uppsats ses bättre studieresultat som något gene-

rellt, det vill säga att elever med hjälp av en genrepedagogisk undervisning kan prestera 

bättre när de skriver olika texter än vad de gjorde innan. I några av de forskningsresultat 

som presenteras står det specifikt hur forskarna har mätt elevers förbättrade studieresul-

tat, men i de fall det inte gör det innebär bättre studieresultat något mer generellt. 

 

2.6.3 Likvärdig utbildning 
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Enligt Skolverket (2019) innefattar begreppet likvärdig utbildning flera aspekter: 

 

• lika tillgång till utbildning 

• lika kvalitet i utbildningen 

• skolans uppdrag att kompensera för skillnader i elevernas förutsättningar 

 

Det som kan stärka likvärdigheten på skolorna är det systematiska kvalitetsarbete som 

huvudmannen och rektorn ansvarar för. Från det systematiska kvalitetsarbetet ges kun-

skaper om vilken eller vilka av aspekterna ovan som förorsakar eventuella brister i lik-

värdigheten. Utifrån detta kan då utvecklingsbehov och insatser definieras vilket kan 

leda till en ökad likvärdighet i utbildningen (Skolverket 2019). 

 

Ett forskningsprojekt startades vid Umeå universitet 2014 med syfte att reda ut begrep-

pet likvärdig utbildning. Fokus ligger på utvärdering av likvärdighet i skolan och i en 

utvärdering undersöks huruvida man på ett effektivt sätt uppnår de uppsatta målen. Pro-

jektansvarig Lars Lindblom (Umeå universitet u.å.) skriver att det är av stor vikt att ha 

ett tydligt mål för vad likvärdighet i den svenska skolan ska bestå i för att kunna arbeta 

på rätt sätt mot målet om en likvärdig utbildning. När målet om likvärdig utbildning 

fastställs måste det också fastställas vad det målet betyder på olika organisationsnivåer, 

det vill säga myndigheter, skolledare och lärare (Umeå universitet u.å.). 

 

I projektbeskrivningen för detta forskningsprojekt (Umeå universitet u.å.) problematise-

ras begreppet likvärdig utbildning. För att kunna mäta vad likvärdig utbildning innebär 

måste likvärdighet definieras eftersom begreppet har flera dimensioner. I projektbe-

skrivningen diskuteras vad det är som ska distribueras jämlikt och hur i så fall en sådan 

jämlik fördelning ska se ut. Vidare i beskrivningen diskuteras likvärdig utbildning uti-

från om skolan ska spendera lika mycket resurser på varje elevs utbildning vilket inte 

skulle bli jämlikt av den anledningen att elever med läs- och skrivsvårigheter behöver 

mer resurser. Skolverket (Umeå universitet u.å.) har fastslagit att likvärdig utbildning 

innebär att alla elever ska ha lika tillgång till utbildning och att den ska vara av god kva-

litet. 
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3 Material och metod 
 

Det centrala i denna studie är att undersöka vilka effekter genrepedagogiken har på 

gymnasieelevers språkutveckling. För att undersöka detta görs en systematisk litteratur-

studie och en intervjustudie med fem svensklärare på gymnasiet som har genrepedago-

gik som undervisningsmetod. Detta kallas triangulering, när en undersökning innehåller 

olika metoder. I denna studie görs först en systematisk litteraturstudie för att få kunskap 

om genrepedagogiken och dess effekter på elevers språkutveckling. Därefter följer kva-

litativa och halvstrukturerade intervjuer (Bryman 2018 s. 563) med utvalda lärare som 

undervisar i ämnet svenska på gymnasiet. Intervjufrågorna formuleras utifrån det resul-

tat som litteraturstudien visar med syfte att få lärarnas syn på genrepedagogiken som 

arbetssätt. Intervjufrågorna har även formulerats så att svensklärarna får reflektera över 

hur den framställs i litteraturen både praktiskt och teoretiskt. 

Först presenteras det material och den metod som används i den systematiska litteratur-

studien och sedan presenteras det material och den metod som används i intervjustu-

dien. 

 

3.1 Systematisk litteraturstudie – material och metod 
 

Metoden för litteraturstudien som antas i denna uppsats är en systematisk litteraturge-

nomgång. Fördelen med att följa denna metod är att en mer uttömmande beskrivning av 

den litteratur som tillhandahålls i undersökningen förvärvas (Bryman 2018 s. 139). 

 

En systematisk litteraturgenomgång följer enligt Bryman (2018 s. 144–146) fem huvud-

sakliga steg: 

 

1. Förberedelse genom att definiera litteraturgenomgångens syfte och omfattning; 

detta mynnar sedan ut i en eller flera forskningsfrågor. I denna uppsats har föl-

jande forskningsfrågor formulerats: Vad säger forskningen/litteraturen om effek-

ter på elevers språkutveckling med genrepedagogik som metod? Finns det något 

samband mellan genrepedagogisk undervisning och bättre studieresultat? Det 

konkreta i dessa frågor är effekter på elevers språkutveckling, utifrån genrepe-

dagogiken som metod, samt elevers studieresultat. 

2. I detta steg börjar sökandet efter relevant litteratur som grundar sig i forsknings-

frågorna och i de nyckelord som studien innehåller. Viktigt här är att sökstrate-

gin beskrivs så tydligt att den kan replikeras. I detta skede tar jag ställning till 

vilka slags publikationer som är relevanta för min undersökning. Det är viktigt 

att inte enbart förlita sig på ansedda tidskrifter för då utesluts andra källor till 

forskning som kan vara relevanta. 

3. Sedan bedöms vilka delar av den relevanta litteratur som tagits fram i steg 2 som 

kan ingå i litteraturgenomgången. Den litteratur som inte stämmer överens med 

forskningsfrågorna sorteras stegvis bort. 
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4. Den litteratur och forskning som har tagits fram och som är av relevans för 

undersökningen går igenom en kvalitetsbedömning. Kvalitetsbedömningen in-

nebär att litteraturen kontrolleras utifrån om litteraturens forskningsmetod och 

forskningsdesign är i enlighet med god forskningspraxis. 

5. I det sista steget tas resultaten från varje undersökning fram samt en samman-

ställning av resultaten. För detta används med fördel ett formellt forskningspro-

tokoll där aspekterna genomförandet av forskningen, plats, urvalsstorlek, meto-

der för datainsamling och huvudsakliga resultat beskrivs. 

 

Nedan visas hur dessa steg har gått till i denna undersökning. 

 

3.1.1 Sökprocess 

 

I detta avsnitt beskrivs studiens sökprocess som har strukturerats i underrubriker för att 

tydliggöra sökprocessens steg. De databaser som använts i denna studie innefattar nat-

ionell och internationell forskning och de är LIBRIS, ERIC (ProQuest), Summon och 

Discovery. För att få tillräckligt med information som denna studie kräver har jag utgått 

från fler databaser än en samt använt internationella databaser då relevant information 

även finns internationellt. 

 

3.1.1.1 Urvalskriterier 

 

Syftet med denna studie är att göra en fördjupad undersökning om effekter av genrepe-

dagogik som arbetssätt för en likvärdig undervisning och för gymnasieelevers språkut-

veckling. Urvalskriterierna har inte varit smala av den anledning att forskning kring 

genrepedagogik har gjorts under en längre tid, vilket innebär att det finns mycket forsk-

ning att tillgå, samt för att få ett bredare perspektiv för att nå studiens syfte. Dock har 

jag försökt att använda mig av så nypublicerad forskning som möjligt, såväl nationellt 

som internationellt. Forskning och litteratur som har publicerats före gymnasiereformen 

2011 har använts av den anledningen att genrepedagogik som undervisningsmetod inte 

har med kursplanerna att göra. Ett kriterium som har avgränsat urvalet är utifrån studi-

ens syfte som riktar sig mot gymnasieelever. Det vill säga att fokus har legat på att hitta 

forskning som behandlar genrepedagogik på gymnasiet. Detta har frångåtts i vissa fall 

då forskningen ändå setts som relevant, exempelvis Eija Kuyumcus Knutbyprojektet 

som behandlar språkutveckling och genrepedagogik i en F–6-skola på ett sätt som är 

relevant för denna undersökning. 

 

Ett av de viktigaste kriterierna har varit kvalitén på forskningen. Där ingår att litteratu-

ren ska vara externt granskad (peer review) innan den publiceras (Eriksson Bajaras, 

Forsberg & Wengström 2013 s. 61). 
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3.1.1.2 Etiska överväganden 

 

I en systematisk litteraturstudie görs etiska överväganden gällande urval och vid presen-

tation av resultat. God forskning vid denna metod innebär att fusk och ohederlighet inte 

får förekomma. Forskningens resultat får inte leda till falska eller förvrängda resultat 

från den refererade forskningen (Eriksson Bajaras, Forsberg & Wengström 2013 s. 69). 

 

De etiska överväganden som bör göras gällande urval är att enbart välja studier som fått 

tillåtelse från en etisk kommitté eller där etiska överväganden har gjorts noggrant. Det 

är viktigt att redovisa all forskning och litteratur som ingår i litteraturstudien (Eriksson 

Bajaras, Forsberg & Wengström 2013 s. 70). I tabell 1 som redovisas i avsnitt 3.1.1.5 

förtecknas den forskning som används i uppsatsens resultatavsnitt. 

 

3.1.1.3 Sökord 

 

Frågeställningarna har legat till grund för de sökord som har använts, vilket är en bra 

utgångspunkt för att så tidigt som möjligt i sökprocessen hitta relevant forskning (Eriks-

son Bajaras, Forsberg & Wengström 2013 s. 78). Orden genrepedagogik och gymnasiet 

har använts från frågeställningarna, utöver det har cirkelmodellen och det sociokultu-

rella perspektivet använts. Dessa sökord har även översatts till engelska för att inte 

missa relevant internationell forskning. L1 som avser förstaspråk har lagts till vid vissa 

sökord. Även AND, en av de booleska operationerna, har lagts till för att precisera re-

sultaten vid sökningarna. Att använda sig av AND ger en smalare sökträff då båda or-

den måste finnas med i forskningen, till exempel genrepedagogik AND gymnasiet (LI-

BRIS u.å). 

 

3.1.1.4 Manuell sökning 

 

Manuell sökning har gjorts i denna studie och det innebär att relevanta artiklar eller 

forskare har sökts fram i exempelvis Google eller från ett bibliotek efter att de har 

nämnts i den litteratur som sökts fram i databaserna (Eriksson Bajaras, Forsberg & 

Wengström 2013 s. 74). 

 

Bland annat rapporten Utvärdering av Knutbyprojektet. Genrebaserad undervisning i en 

F–6-skola (2011) har tagits fram genom en manuell sökning då författaren Eija 

Kuyumcu har refererats till i den litteratur som används i denna studie. Rapporten är en 

utvärdering av Knutbyskolans implementering av genrebaserad skrivundervisning som 

startade hösten 2007 och gavs namnet Knutbyprojektet. Anledningen till att denna stu-

die har använts är att det finns reflektioner kring språkutveckling som är relevanta för 

denna undersökning. 

 

I tabell 1 nedan visas all forskning och litteratur som har tagits fram via manuell sök-

ning. 

 



 

16 

 

3.1.1.5 Urval 

 

I detta avsnitt visas en tabell där den forskning som har använts presenteras. Tabellen 

visar de sökord och databaser som använts samt den forskning och litteratur som har 

tagits fram via manuell sökning. I avsnittet Resultat redogörs det för hur forskningen 

har använts vilket är en del av metoden systematisk litteraturstudie (Eriksson Bajaras, 

Forsberg & Wengström 2013 s. 80). 

 

Tabell 1 

 
Databas Sökord Träffar Lästa 

abstract 

Läst i 

fulltext 

Använd litteratur 

LIBRIS Genrepedagogik 31 6 5 Holmberg, Per. (2009). Tid att lära 

genre: utvärdering av ”språket i 

skolans ämnen och skolans ämnen 

i språket”. Malmö: Avdelning 

barn och ungdom, FoU-utbildning, 

Resurscentrum för mångfaldens 

skola, Malmö stad 

 

Kuyumcu, Eija. (2011). Utvärde-

ring av Knutbyprojektet. Genreba-

serad undervisning i en F–6-skola. 

Stockholm: Utbildningsförvalt-

ningen 

ERIC (Pro-

Quest) 

 

Sociocultural 

approach AND 

L1 

8 1 0  

ERIC (Pro-

Quest) 

 

Sociocultural 

approach 

20 2 0  

Discovery 

 

Genrepedagogik 7 1 0  

Discovery 

 

Cirkelmodellen 1 0 0  

Discovery 

 

Genre-based 

approach AND 

L1 

11 0 0  

Summon 

 

Genre-based 

approach AND 

L1 

458 2 1 Tardy, Christine. M (2006). Re-

searching first and second lan-

guage genre learning: A compara-

tive review and a look ahead. 

Journal of second language writ-

ing. 15, 89–101. 

 

Manuell sök-

ning 

 

    Kuyumcu, Eija. (2013a). Genrepe-

dagogik som verktyg i språk- och 

kunskapsutvecklande undervisning 
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och lärande. 

 

Kuyumcu, Eija. (2013b). Genreba-

serad undervisning som pedago-

giskt utvecklingsarbete. Undervis-

ning och lärande, 3/2013 

 

Sandell Ring, Anniqa. (2008). 

Genrepedagogik. En explicit mo-

dell för språk- och ämnesundervis-

ning. 

 

Lövstedt, Ann-Christin & Aceve-

do, Claire. (2014). Reading to 

Learn Rapport över kompetensut-

vecklings-projektet Reading to 

Learn som genomfördes i Göte-

borgs kommun under läsåret 

2013/2014. 

 

Parmenius Swärd, Suzanne. 

(2008). Skrivande som handling 

och möt – gymnasieelever om 

skrivuppgifter, tidsvillkor och 

bedömning i svenskämnet. Lund: 

Lunds universitet 

 

Bommarco, Birgitta & Parmenius 

Swärd, Suzanne. (2012). Läsning, 

skrivande, samtal. Textarbete i 

svenska på gymnasiet. Lund: Stu-

dentlitteratur 

 

Hansson, Fredrik. (2011). På jakt 

efter språk. Om språkdelen i gym-

nasieskolans svenskämne. Malmö: 

Holmbergs 

 

 

Den litteratur som listas i tabell 1 är den litteratur som jag har ansett vara relevant uti-

från uppsatsen syfte, som ämnar att undersöka gymnasieelevers språkutveckling. Ur-

valsprocessen började med att sortera bort de titlar som inte var relevant för min under-

sökning. Abstract lästes hos de titlar jag fann intressanta. Det finns mycket forskning 

kring genrepedagogik men inte inom det område denna uppsats berör, de flesta träffar 

handlade om genrepedagogik och andraspråksundervisning eller genrepedagogik i 

undervisningen i de lägre årskurserna. 

 

3.1.1.6 Presentation av utvald litteratur 

 

När en litteraturstudie tillämpas kvalitetsgranskas den använda litteraturen (Eriksson 

Bajaras, Forsberg & Wengström 2013 s. 114). Kvalitetsgranskningen ser över litteratu-
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rens kvalité som bör vara hög; litteraturen bör även innehålla mycket data samt en rele-

vant frågeställning. I detta avsnitt presenteras den valda litteraturen för denna studie i 

ytterligare en tabell samt i korta beskrivningar där litteraturen även motiveras (Eriksson 

Bajaras, Forsberg & Wengström 2013 s. 80). 

 

Tabell 2 

 
Författare 

 

Publikationsår Titel Publikat-

ionstyp 

Bommarco, Birgitta & 

Parmenius Swärd, Suzanne 

 

2012 Skrivande, läsning, samtal: 

textarbete i svenska på gym-

nasiet 

Bok 

Hansson, Fredrik 

 

2011 På jakt efter språk: om språk-

delen i gymnasieskolans 

svenskämne 

Doktorsavhand-

ling 

Holmberg, Per   

 

2009 Tid att lära genre: utvärdering 

av "språket i skolans ämnen 

och skolans ämnen i språket". 

Rapport 

Kuyumcu, Eija 2011 Utvärdering av Knutby pro-

jektet: genrebaserad under-

visning i en F-6-skola. 

Rapport 

Kuyumcu, Eija 2013a Genrepedagogik som verktyg 

i språk- och kunskapsutveck-

lande undervisning och lä-

rande. 

Kapitel i anto-

logi 

Kuyumcu, Eija 2013b Genrebaserad undervisning 

som pedagogiskt utvecklings-

arbete 

Artikel 

Lövstedt, Ann-Christin & 

Acevedo, Claire 

2014 Reading to Learn: Rapport 

över kompetensutvecklings-

projektet Reading to Learn 

som genomfördes i Göteborgs 

kommun under läsåret 

2013/2014 

Rapport 

Parmenius Swärd, Suzanne 

 

2008 Skrivande som handling och 

möte: gymnasieelever om 

skrivuppgifter, tidsvillkor och 

bedömning i svenskämnet 

Doktorsavhand-

ling 

Sandell Ring, Anniqa 2008 Genrepedagogik: En explicit 

modell för språk- och ämnes-

undervisning 

Magisteruppsats 

Tardy, Christine M. 2006 Researching first and second 

language genre learning: A 

comparative review and a 

look ahead. 

Artikel i Journal 

of second lan-

guage writing. 

 

Den litteratur som har använts i denna studie är av kvalitativ karaktär, varav en artikel är 

på engelska. Tre rapporter, två artiklar, två doktorsavhandlingar, en bok, ett kapitel i en 

antologi och en magisteruppsats har valts ut och dessa presenteras nedan. 
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Bommarco & Parmenius Swärd (20121), Läsning, skrivande, samtal. Textarbete i 

svenska på gymnasiet, är en bok om svenskämnets didaktik som visar hur svenskämnet i 

gymnasieskolan kan vara ett kreativt, lustbetonat och kunskapsinriktat ämne. Författar-

na synliggör undervisningssituationer som kan visa hur lärare kan agera för att utifrån 

Skolverkets formulering ”stimulera elevernas lust att tala, skriva, läsa och lyssna och 

därmed stödja deras personliga utveckling” (Skolverket 2011). 

 

Hansson (2011), På jakt efter språk. Om språkdelen i gymnasieskolans svenskämne är 

en doktorsavhandling som syftar till att med hjälp av analys av föreställningar och prak-

tik problematisera och framställa språkdelen i gymnasieskolans svenskämne. Hansson 

redogör för vilka idealtypiska framställningar av de språkliga delarna i svenskämnet 

som framträder i styrdokument, hos skolledare, hos lärare och hos elever, men också i 

läroböcker. Detta relaterar Hansson till den praxis som framträder i avhandlingens 

undervisningsbeskrivning och i analysen redogörs det för vilka ämnesdidaktiska impli-

kationer som har utlästs ur undersökningen. 

 

Holmberg (2009), Tid att lära genre. Utvärdering av ”språket i skolans ämnen och sko-

lans ämnen i språket”. Detta är en kvalitativ rapport med syfte att analysera en nationell 

satsning att utbilda lärare inom genrepedagogiken och dess undervisningsmodell som 

utfördes 2007–2008. I rapporten betonas vikten av denna satsning samt lärarnas tankar 

och åsikter kring den genrepedagogiska undervisningsmodellen och den inverkan den 

haft på deras undervisning. 

 

Kuyumcu (2011), Utvärdering av Knutbyprojektet. Genrebaserad undervisning i en F–

6-skola. I denna kvalitativa rapport redogörs för den genrepedagogiska satsning som 

utfördes på Knutbyskolan under läsåret 2007–2008. De data som används i denna rap-

port är klassrumsobservationer, enkätundersökningar, kvalitativa intervjuer med lärare 

samt elevtexter som har analyserats. Elevtexterna är texter från olika texttyper som har 

producerats under det nämnda läsåret. 

 

Kuyumco (2013a), Genrepedagogik som verktyg i språk- och kunskapsutvecklande 

undervisning och lärande. I detta kapitel, som är en del av antologin Svenska som and-

raspråk. I forskning, undervisning och samhälle, ger Eija en introduktion till ett genre-

pedagogiskt arbetssätt. Hon redogör för ett konkret exempel på hur undervisning kan se 

ut och vilka delar undervisningen berör. Kapitlet avslutas med en diskussion kring gen-

repedagogikens relevans för elevers språk- och kunskapsutveckling. 

 

Kuyumcu (2013b), Genrebaserad undervisning som pedagogiskt utvecklingsarbete. I 

denna kvalitativa artikel som publicerades i Skolporten följs Knutbyprojektet upp. Det 

centrala i denna artikel är hur elevernas studieresultat förbättrats och att de presterat 

bättre sedan den genrepedagogiska undervisningsmodellen infördes. 

 

                                                 
1 Bommarco & Parmenius Swärd (2012) finns som nyare upplaga från 2018 
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Lövstedt och Acevedo (2013), Reading to Learn. Rapport över kompetensutvecklings-

projektet Reading to Learn som genomfördes i Göteborgs kommun under läsåret 2013–

2014. Denna kvalitativa rapport utvärderar den kompetensutveckling, Reading to Learn, 

som utfördes i Göteborgs kommun. Reading to Learn grundar sig i genrepedagogiken 

och har utvecklats av David Rose vid University of Sydney. I denna satsning deltog 75 

lärare från elva skolor i Göteborgs kommun och de data som samlades in innehöll inter-

vjuer med lärarna samt bedömningar av elevtexter som producerades under satsningen. 

 

Parmenius Swärd (2008), Skrivande som handling och möte – gymnasielever om skriv-

uppgifter, tidsvillkor och bedömning i svenskämnet. Den här doktorsavhandlingen hand-

lar om vad elever på gymnasiet kan känna, uppleva och reagera på när de skriver olika 

texter i svenskämnet. Parmenius Swärd analyserar och beskriver elevernas skrivande 

med utgångspunkt från deras muntliga och skriftliga utsagor om hur de upplever skri-

vande i svenskämnet. 

 

Sandell Ring (2008), Genrepedagogik. En explicit modell för språk- och ämnesunder-

visning. Denna magisteruppsats undersöker sju lärares sätt att arbeta med genrepedago-

gik på två olika skolor. Empirin som samlades in i undersökningen bestod av observat-

ioner och intervjuer. Syftet med uppsatsen var att undersöka hur de medverkande lärar-

na uppfattar sambandet mellan ämnens innehåll och språk sett från genreperspektivet. 

 

Tardy (2006), Researching first and second language genre learning. A comparative 

review and a look ahead. I denna artikel samlar Tardy 60 olika studier som undersöker 

hur elever i olika årskurser lär sig skriva och behärska olika texttyper. Syftet med denna 

artikel är att redogöra för hur både förstaspråkselever och andraspråkselever lär sig olika 

texttyper. 

 

3.2 Material och metod – intervjustudie 
 

För att belysa och fördjupa resultatet av litteraturstudien görs intervjuer med lärare som 

undervisar i svenska på gymnasiet. I intervjuundersökningen utgör diskursanalys en 

forskningsansats. Diskursanalys är en analysmetod som kan används vid undersökning-

ar om hur olika företeelser framställs i tal och skrift (Bolander & Fejes 2015 s. 90). Till 

ett diskursanalytiskt angreppssätt hör bland annat uppfattningen att förståelse av verk-

ligheten alltid går genom språket. Språket hjälper individer att skapa representationer av 

verkligheten (Jørgensen & Phillips 2017 s. 15). 

Jørgensen & Phillips (2017 s. 13) menar att konkret språkbruk hänvisar tillbaka till tidi-

gare diskursiva struktureringar. Synsättet kan i denna undersökning tillämpas på de in-

tervjuade svensklärarnas syn på genrepedagogikens undervisningsmetod i förhållande 

till tidigare undervisningsmetoder. Ett syfte med intervjuerna är att undersöka vad lärar-

na anser om genrepedagogiken som metod för att arbeta språkutvecklande i ämnet 

svenska på gymnasiet. Vid intervjuerna ställs frågor där de kan reflektera över under-

visning som de bedrev innan de kom i kontakt med genrepedagogiken och göra jämfö-

relser. 
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Det diskursanalytiska angreppssättet bygger vidare på betydelser som redan är etable-

rade (Jørgensen & Phillips 2017 s. 13). Något som i denna undersökning kan betraktas 

som en etablerad betydelse är att elever ska utveckla sin språkliga förmåga i skolan ge-

nom lärares undervisning. Genom att angreppssättet bygger vidare på redan etablerade 

betydelser hamnar fokus på intertextualitet som innebär att en text är relaterad till andra 

texter och till de diskurser som texterna ingår i. I det konkreta språkbruket kan element 

från olika diskurser kopplas ihop vilket kan åstadkomma en förändring av enskilda dis-

kurser och då också den sociala och kulturella omvärlden som i denna undersökning är 

den svenska skolan. Genom att i en forskningsstudie fokusera på intertextualitet kan 

både reproduktion av diskurser – där det inte sker någon förändring – och förändring av 

diskurser genom nya sammansättningar synliggöras (Jørgensen & Phillips s. 2017 s. 

13). Ett exempel på förändring som kan synliggöras i denna undersökning gäller hur de 

intervjuade lärarna förhåller sig till de olika delarna i den genrepedagogiska undervis-

ningsmodellen. Reproduceras en etablerad uppfattning om hur genrepedagogik ska ut-

formas eller sker det förändringar genom varje lärares undervisningspraktik? 

Diskursanalysen som metod kan ge redskap för tolkningen av intervjuerna med lärare. 

Nedanstående frågor uttrycker diskursaspekter som kan bidra till en fördjupning av ana-

lysen av svensklärarnas beskrivningar av användningen av genrepedagogik och dess 

betydelse för en likvärdig utbildning. 

• Vilka kopplingar till olika texter (enligt det vidgade textbegreppet) framkommer 

när de intervjuade svensklärarna beskriver sina erfarenheter av genrepedagogik? 

Vilken kännedom har de om den litteratur som analyseras i litteraturstudien och 

som tas upp vid intervjuerna? 

• Finns det aspekter i genrepedagogikens undervisningsmodell som på ett påfal-

lande sätt är frånvarande eller exkluderade i de intervjuade svensklärarnas re-

flektioner? 

• Vilken syn på, eller version av, genrepedagogik respektive likvärdig utbildning 

framställs som den normala eller legitima? 

 

Den första punkten formulerades för att se vilken forskning om genrepedagogiken som 

de intervjuade svensklärarna har fått kunskap från och om det då gäller annan forskning 

än den som används i denna undersökning. Den andra punkten ska synliggöra om de 

intervjuade lärarna valt att inte använda sig av vissa delar av den genrepedagogiska 

undervisningsmodellen och varför de i så fall valt att göra det. Det synliggörandet kan 

bidra till en problematisering av sätten att använda genrepedagogiken i undervisningen 

vilket i förlängningen kan utveckla användningen. Slutligen har den sista punkten for-

mulerats för att belysa diskursen om genrepedagogik genom att undersöka vilken syn på 

genrepedagogik och likvärdig undervisning som dominerar i litteraturstudien och i in-

tervjustudien. 
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3.2.1 Urval 

 

Inför denna undersökning kontaktade jag rektorer via mejl på två gymnasieskolor i två 

kommuner och frågade om det fanns lärare som använder sig av genrepedagogik i sin 

undervisning och om jag fick intervjua dem. Jag informerade rektorerna via mejl om 

vad denna undersökning handlar om och efter att jag fått rektorernas godkännande kon-

taktade jag fem lärare för att ge dem samma information och för att få godkännande att 

få intervjua dem. De enda urvalskriterierna är att lärarna använder sig av genrepedago-

gik i sin undervisning och att de är gymnasielärare. Geografisk spridning har också på-

verkat urvalet då jag har prioriterat närliggande kommuner och det resulterade i att två 

kommuner valdes ut. 

Jag har intervjuat fem lärare. Eftersom detta är både en litteraturstudie och en intervju-

studie anser jag att antalet informanter är tillräckligt då jag vill belysa vilka effekter 

genrepedagogiken kan ha på elevers språkutveckling. Syftet med att intervjua lärare är 

att få ta del av deras erfarenheter av och reflektioner kring genrepedagogiken och deras 

syn på vilka effekter som arbetssättet kan ha. Nedan presenteras de fem svensklärare 

som deltar i denna studie. 

Lärare 1 är utbildad lärare på gymnasiet i ämnet svenska och har varit verksam som 

lärare i 17 år. Hon började att intressera sig för genrepedagogiken när hon fick gå en 

utbildning genom kommunen 2012. Utbildningen pågick under ett år och lärare 1 har 

sedan dess arbetat med det samt utbildat andra lärare inom genrepedagogiken. 

 

Jag frågade informanterna hur stor kunskap lärare har om genrepedagogik. Generellt 

tror lärare 1 att kunskapen om genrepedagogik inte är speciellt stor bland lärare. Hennes 

uppfattning är att många känner till den men endast på ytan. 

 

Lärare 2 är utbildad lärare på gymnasiet i ämnet svenska och har varit verksam som 

lärare i 23 år. Hon började att intressera sig för genrepedagogiken när kommunen be-

stämde sig för att göra en satsning på ett språkutvecklande arbetssätt. Detta projekt på-

gick under några år och tanken var att varje skola skulle ha sin egen ”språkutvecklare” 

för att kunna sprida genrepedagogiken inom hela kommunen. Lärare 2 har gått en ut-

bildning inom genrepedagogik som pågick under ett år med Britt Johansson som utbil-

dare. Under utbildningen gick de igenom texttyp för texttyp och de läste hennes bok Låt 

språket bära. 

 

Lärare 2 menar att generellt har lärare i de lägre årskurserna ganska stor kunskap om 

genrepedagogik men inte lärarna i de högre årskurserna. Hon tror att många kanske har 

jobbat med genrepedagogik under benämningen Reading to learn samt att lärare har 

tagit till sig samma grundidéer utifrån något som författare valt att kalla Skrivhjulet. 

 

Lärare 3 är utbildad lärare på gymnasiet i ämnet svenska. Hon har varit verksam som 

lärare i 12 år. Lärare 3 började att arbeta med genrepedagogiken för fem år sedan då hon 

fick gå en utbildning genom kommunen. Sedan utbildningen har hon ansvarat för att 

utbilda andra lärare på sin skola inom genrepedagogik. 
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Lärare 3 upplever att genrepedagogiken växer allt mer och att fler lärare börjar att ut-

forma sin undervisning efter den. I hennes kommun har flera skolor börjat uppmärk-

samma genrepedagogiken och hon hoppas att kommunen snart kommer att göra en 

satsning igen och utbilda fler lärare. 

 

Lärare 4 är utbildad lärare på gymnasiet i ämnet svenska. Hon har varit verksam som 

lärare i 10 år. Intresset för genrepedagogiken började för ungefär tre år sedan när hon 

fick gå en utbildning inom genrepedagogiken som pågick under ett år. Sedan dess har 

hennes skola arbetat utifrån genrepedagogiken i de flesta ämnen. 

 

Precis som lärare 2 tror lärare 4 att lärare i de lägre årskurserna har generellt större kun-

skaper om genrepedagogiken. I sin uppfattning utgår hon från den skola där hon arbetar 

och där var det inte många som hade kunskaper om genrepedagogiken innan de fick gå 

utbildningen. 

 

Lärare 5 är utbildad lärare på gymnasiet i ämnet svenska och har varit verksam som 

lärare i 19 år. Hon började att intressera sig för genrepedagogiken när hon fick gå en 

fortbildning om kompetensutveckling i språk-, läs- och skrivdidaktik för ett par år se-

dan. Under den utbildningen presenterades hon för genrepedagogiken och fick pröva att 

arbeta utifrån den. Efter det har lärare 5 arbetat med genrepedagogiken och har fått kun-

skap om den genom att läsa forskning om genrepedagogik. 

 

På frågan om hur stor kunskap lärare har om genrepedagogik svarade lärare 5 att hon 

tror att den ökar, att fler och fler lärare introduceras till genrepedagogiken och börjar 

arbeta utifrån den. 

 

3.2.2 Genomförande 

 

Varje lärare intervjuades enskilt och intervjuerna pågick mellan 30 och 60 minuter. 

Dessa träffar skedde i ett rum på respektive skola där vi kunde sitta ostört samt sitta så 

länge vi behövde för intervjun. För att underlätta för både mig och informanterna an-

vändes en intervjuguide (se bilaga 1) innehållande frågor och information om intervjun. 

Denna intervjuguide mejlades till varje lärare innan så att de skulle få möjlighet att för-

bereda sig och sätta sig in i syftet med intervjun samt frågorna. Eftersom intervjuerna 

var av semistrukturerad karaktär, frångicks guiden vid tillfällen då intressanta sidospår 

dök upp. Intervjuguiden strukturerades i avsnitt för att göra den så tydlig som möjligt. 

Första avsnittet, Guide för genomförande av intervjuerna med svensklärarna, innehåller 

information om upplägget av intervjun samt en kort presentation av mig själv och upp-

satsen. Det andra avsnittet, Frågor till informanterna knutna till ämnet, innehåller frå-

gor om det som undersöks i denna uppsats. 

För att underlätta sammanställningen av intervjuerna och för att öka resultatets validitet 

spelades intervjuerna in, efter godkännande från informanterna. Vid sammanställningen 
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har relevanta urval ur intervjuerna gjorts som kommer att redovisas i resultatdelen. I 

avsnitt 5.2.1 som utgör resultatet för intervjustudien visas de urval som har gjorts från 

intervjuerna i from av citat som är skriftspråksanpassade för att kunna redogöra för de-

ras svar så tydligt som möjligt. Därför har upprepningar och tvekljud också utelämnats. 

Ord inom citattecken kommer från lärarna och de har också skriftspråksanpassats av 

samma anledning som citaten. 

 

3.2.3 Etiska överväganden 

 

De lärare som har intervjuats i denna undersökning är helt anonyma, och i resultatdelen 

benämns de som lärare 1, 2, 3, 4 och 5. 

 

Jag har utgått från de etiska kodexar som ingår i Vetenskapsrådets God forskningssed 

(2017) när jag har förhållit mig till mina informanter och för att handla etiskt riktigt 

gentemot dem. Individskyddskravet är en av dessa kodexar; den redogör för de regler 

som skyddar medverkande individer i en undersökning för skada och kränkning (2017 s. 

13). På grund av denna kodex har jag valt att inte ha en mer ingående presentation av 

mina informanter än den som finns ovan eller en presentation av deras arbetsplatser. 

 

3.2.4 Validitet och reliabilitet 

 

Under min undersökning har jag kontrollerat svaren under intervjuernas gång, genom 

att be informanterna att förtydliga/utveckla sina svar för att säkerställa validiteten och 

reliabiliteten. Dock har jag inte gjort det så ofta, då jag inte vill kontrollera intervjuerna 

för mycket. Jag har spelat in intervjuerna, efter tillåtelse från informanterna, som ett sätt 

att försöka säkerställa validiteten och reliabiliteten (Bryman 2018 s. 465). Innan jag och 

mina informanter skiljdes åt informerade jag dem om att de har rätt att tillägga eller 

ändra sina svar efteråt om det känns relevant för dem. En aspekt av detta är hänsyn till 

min roll som intervjuare. Ett mål med denna undersökning är att få kvalitativa svar och 

inte konstruerade svar från mina informanter. Därför har det varit av största vikt att få 

dem att känna sig bekväma i situationen. Jag är medveten om att mina intervjuer kan ses 

som känsliga då min undersökning handlar om deras undervisningsmetoder och hur 

dessa metoder påverkar elevernas språkutveckling. Inför intervjuerna har informanterna 

haft tillgång till frågorna en tid innan för att ha möjlighet att förbereda sig och känna sig 

mer bekväma i intervjusituationen. Innan intervjuerna har satt i gång har uppsatsens 

syfte presenterats. Intervjuguiden som jag har utgått ifrån innehåller öppna frågor om 

hur lärarna upplever att undervisningsmetoden verkar språkutvecklande för eleverna. 

Anledningen till att frågorna har varit mestadels öppna grundar sig i att denna under-

sökning bygger dels på informanternas uppfattningar om att arbeta med genrepedagogik 

i sin undervisning, dels på att de ska få reflektera kring hur genrepedagogiken framställs 

i den forskning som tagits fram. 
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3.2.5 Intervjufrågorna 

 

Intervjufrågorna (se bilaga 1) har formulerats utifrån uppsatsens syfte, forskningsfrågor 

och från resultatet från litteraturstudien. Intervjuerna börjar med grundläggande frågor 

som rör svensklärarnas kunskaper om genrepedagogik, när de började att intressera sig 

för det samt om de gått någon utbildning inom genrepedagogik. Därefter ställs frågor 

som rör genrepedagogiken som undervisningsmetod och hur de använder sig av den. 

Svensklärarna får även frågan om det är någon del i den genrepedagogiska undervis-

ningsmodellen de inte använder sig av och i så fall varför de inte gör det. Detta ger en 

inblick i hur genrepedagogiken fungerar i praktiken enligt de intervjuade svensklärarna. 

Sedan ställs frågor om vilka utmaningar de ser med undervisningsmodellen. Vissa frå-

gor rör tydligt eleverna och genrepedagogikens effekter på dem, exempelvis om 

svensklärarna anser att vissa elever drar mest nytta av att undervisas utifrån den genre-

pedagogiska undervisningsmodellen. Intervjun innehåller också frågor om svensklärar-

na upplever att genrepedagogiken har positiva effekter på elevers språkutveckling. 

 

Det var viktigt att frågorna utformades så att svensklärarna fick reflektera över sin 

undervisningsmetod, vilka fördelar och utmaningar de ser med den och effekterna med 

genrepedagogiken. Frågorna innehåller ord och begrepp som är centrala inom genrepe-

dagogiken. Eftersom lärarna är bekanta med ämnet kan centrala begrepp användas utan 

att tolkas olika. I början av intervjun förklarades att begreppet texttyp används istället 

för genre för att inte skapa missförstånd när frågor innehållande texttyp dök upp. 
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4 Teori 
 

Då uppsatsen vill belysa hur lärare går tillväga för att tillhandahålla en likvärdig utbild-

ning för alla elever utgår undersökningen från ett sociokulturellt perspektiv. Inom det 

sociokulturella perspektivet utgår man ifrån att alla har olika förutsättningar men att 

undervisningen ska utformas på ett sådant sätt att alla har chans att nå de uppsatta må-

len. Genrepedagogiken utgår från det sociokulturella perspektivet. 

 

4.1 Det sociokulturella perspektivet 
 

Det sociokulturella perspektivet på lärande och utveckling handlar om hur individer 

utvecklar förmågor, som till sin karaktär är kulturella, som att skriva, läsa, räkna och 

resonera abstrakt, genom de kulturella referensramar individen har. Mediering är ett 

centralt begrepp inom det sociokulturella perspektivet och det innebär att individer an-

vänder sig av verktyg eller redskap när de förstår och agerar i den omvärld de befinner 

sig i. Det finns två slags redskap, enligt Vygotsky, språkliga och materiella. Det språk-

liga redskapet innebär de symboler eller teckensystem som människor använder för att 

kunna tänka och kommunicera (Säljö 2017 s. 253). Det materiella redskapet innebär de 

fysiska redskap individer använder sig av i vardagen. Ofta samspelar dessa redskap med 

varandra då behärskningen av fysiska redskap fås genom att individer kan använda sig 

av språkliga redskap, exempelvis att individer kan läsa sig till hur fysiska redskap an-

vänds (Säljö 2017 s. 255). 

 

Genrepedagogiken som undervisningsmetod har sitt ursprung i det sociokulturella per-

spektivet. Synen på lärande utifrån det sociokulturella perspektivet har utgångspunkt i 

hur individer och grupper anammar och förvärvar kognitiva och fysiska resurser (Säljö 

2005 s. 18). Fokus riktas mot hur individer arbetar med varandra och hur individen kan 

utvecklas av detta, vad individen lär sig att uträtta ensam med stöttning från de andra. 

Säljö (2005 s. 22) menar att ”det är genom kommunikation som sociokulturella resurser 

skapas, men det är också genom kommunikation som de förs vidare” och understryker 

att detta är det fundament som det sociokulturella perspektivet står på. 

 

Kunskap om elevers olika referensramar är nödvändig för lärare eftersom man inte ska 

ta för givet att alla elever har samma referensramar och kan ta till sig och förvalta kun-

skaper på samma sätt. Utifrån det sociokulturella perspektivet sker elevers utveckling i 

samtal mellan lärare och andra elever eftersom man då tillsammans lär sig att förstå 

varandras referensramar (Tornberg 2015 s. 19). Individer tar till sig information lättast 

när de själva kan se sammanhang och mening och kan då genom detta skapa sig förstå-

else av ämnet (Tornberg 2015 s. 22). Det sociokulturella perspektivet flyttar denna pro-

cess från individen till gruppen och gruppens potential. Utifrån detta ökar individers 

förståelse eftersom processen flyttas till gruppen och den enskilda individen får då även 

ta del av andras perspektiv och tankar. 
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De delar som har beskrivits ovan är relevanta för min studie, dels eftersom uppsatsen 

fokuserar på genrepedagogiken i undervisningen, dels eftersom uppsatsen fokuserar på 

elevers språkutveckling. Det sociokulturella perspektivet vilar på hur individer utvecklar 

bland annat den språkliga förmågan tillsammans och med hjälp av andra. Denna grund 

som det sociokulturella perspektivet vilar på fyller även en annan funktion i denna 

undersökning, vilket är de intervjuade svensklärarnas syn på genrepedagogikens funkt-

ion i undervisningen. Elevers språkutveckling kan diskuteras i ett vidare didaktiskt per-

spektiv, eftersom språkutvecklingen sker, enligt det sociokulturella perspektivet, till-

sammans med andra. 

 

  



 

28 

 

5 Resultat 
 

I detta avsnitt visas resultaten för båda studierna. De presenteras i separata avsnitt för att 

sedan diskuteras tillsammans i Diskussion i ett avslutande avsnitt. 

 

5.1  Resultat – litteraturstudie 

 

Utifrån uppsatsens syfte formulerades frågorna nedan och litteraturstudiens resultat 

kommer att presenteras utifrån dem i varsitt avsnitt. Under litteraturstudien kom det 

även fram litteratur om avsaknad av skrivundervisning i skolan som är relevant för 

denna undersökning och detta presenteras i avsnitt 5.1.3. Det är relevant eftersom 

undersökningen gäller genrepedagogikens effekter på elevers språkutveckling, vilket 

gör att det är relevant att redogöra för vilka effekter avsaknad av skrivundervisning kan 

ha på elevers språkutveckling. 

 

Vad säger forskningen/litteraturen om effekter på elevers språkutveckling med genrepe-

dagogik som metod? 

Finns det något samband mellan genrepedagogisk undervisning och bättre studieresul-

tat? 

 

5.1.1 Effekter på elevers språkutveckling med genrepedagogik 
som metod 

 

Effekter som uppnås genom genrepedagogik är enligt Holmberg (2012 s. 239) förmågan 

att klara av de utmaningar som både elever och lärare ställs inför i undervisningen. Den 

genrepedagogiska undervisningsmetoden började att användas på 1980-talet i Austra-

lien och resultatet visade sig ha effekter som verkade positivt på elevers språkutveckling 

och lärande. Det som ligger till grund för dessa effekter på elevers utveckling och lä-

rande är att genrepedagogiken fokuserar på vikten av att betona alla elevers möjlighet 

att klara av undervisningen (Holmberg 2012 s. 239). 

 

Myndigheten för skolutveckling beslutade att under 2007 och 2008 satsa på att utbilda 

lärare över hela Sverige inom genrepedagogik. Denna utbildning utfördes av nätverket 

Samspråk, en grupp aktörer inom kommun och högskola (Holmberg 2009 s. 3). Det 

som låg till grund för denna satsning var resultat från forskning om skrivande i skolan 

som visat att elever behöver mer kunskaper om olika texttyper, samt att de behöver ut-

veckla ett mer genremedvetet arbetssätt. De texttyper som elever kom i kontakt med i 

skolan var begränsade vilket resulterade i att eleverna inte fick rätt förutsättningar för 

vad de behövde utanför skolan. Enligt Holmberg (2009 s. 4) ger genrepedagogiken ele-

ver strategier som är lätta att uppfatta och som leder till ett vidgat språkregister i de 

olika texttyperna. I lägre årskurser är den narrativa texttypen dominerande men inom 

genrepedagogiken uppmärksammas fler texttyper i de lägre årskurserna, som exempel-
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vis förklarande och beskrivande. Detta leder till en ökad kompetens hos eleverna inom 

ämnet svenska när de börjar på gymnasiet. 

 

En studie av Skolverket (refererad i Holmberg 2009 s. 4) har visat att lärare tenderar att 

vid starten av en skrivaktivitet förklara skrivuppgiften engagerat för att sedan vid skriv-

processens slut sakna engagemang, vilket leder till att eleverna får slutföra uppgiften på 

egen hand. Studien visar alltså att många lärare saknar kunskap om hur de ska vägleda 

eleverna i deras skrivande med hjälp av olika didaktiska verktyg. Holmberg (2009 s. 4) 

redogör för att genrepedagogiken lägger stort fokus på vägledning och de didaktiska 

verktyg som lärare behöver för att stötta eleverna i skrivandet och i textsamtal. Intro-

duktionen av språk för skrivande och textsamtal grundar sig i systemisk-funktionell 

grammatik och är enligt Holmberg (2009 s. 5) något som han ser som utmärkande för 

genrepedagogiken. Vidare skriver Holmberg (2009 s. 5) att ett medvetet arbete med 

elevers skrivande för att stärka lärandet om språk fortfarande saknas, åtminstone i de 

högre årskurserna, så som på gymnasiet. En del av genrepedagogikens syfte är att sam-

manföra språk- och kunskapsutvecklingen då de går parallellt med varandra. 

 

Utvärderingen av satsningen som gjordes 2007 och 2008 visade på ett positivt resultat. 

Lärarna som deltagit i utbildningen menade att kunskaperna de fått från genrepedagogi-

ken gav dem värdefulla verktyg i undervisningen (Holmberg 2009 s. 12) och de kunde 

se en positiv utveckling på elevernas språkutveckling vilket ledde till ökad kunskap om 

texttyper inom svenskämnet (Holmberg 2009 s. 37). 

 

Sandell Ring (2008 s. 19) nämner även hon fördelarna med att utveckla ett genremed-

vetet arbetssätt, eftersom det är en viktig grund för elever när det handlar om att för-

värva kunskaper om läsande och skrivande. Att förstå olika texttyper gör att elever kan 

skapa sig en förståelse av den aktuella texten och kan då till slut själva reflektera över 

språket, hur språket används i olika sammanhang och hur det är uppbyggt. Genrepeda-

gogikens undervisningsmodell underlättar för alla elever, speciellt för de elever som inte 

har samma förutsättningar som de starkare eftersom modellen är utformad så att alla 

elever får samma möjlighet att klara av undervisningens krav (Sandell Ring 2008 s. 24). 

 

I en studie av Sandell Ring (2008 s. 1), med syfte att undersöka lärares reflektioner 

kring sambandet mellan språk- och kunskapsutveckling sett ur ett genreperspektiv, vi-

sade resultatet att alla deltagande lärare ansåg att den genrepedagogiska undervisnings-

modellen gynnar alla elever (Sandell Ring 2008 s. 43). Elever som ses som svaga får 

rätt stöd i undervisningen och i sin språk- och kunskapsutveckling som annars kan sak-

nas. Samtidigt får de elever som ses som starka en möjlighet att utmanas och utvecklas. 

Alla elever får med sig samma grunder och de hjälper varandra under undervisningens 

gång för att sedan skriva individuellt. Specialpedagoger som medverkat i denna studie 

har uttryckt att den genrepedagogiska undervisningsmodellen även gynnar elever som är 

i behov av särskild anpassning då modellen innehåller tydliga strukturer. Dock framhål-

ler lärarna att genrepedagogiken lämpar sig bäst för elevgrupper som har olika förutsätt-

ningar gällande litteracitet samt de grupper där eleverna har svenska som andraspråk 
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(Sandell Ring 2008 s. 43). I Sandell Rings studie berättar lärarna att genrepedagogiken 

har givit dem verktyg i undervisningen för hur de ska gå till väga för att utveckla kun-

skapsrelaterat språk i olika ämnen. De berättar även att genrepedagogikens undervis-

ningsmodell är något som de saknat i sin undervisning (Sandell Ring 2008 s. 45). 

 

I en artikel redogör Christine M. Tardy (2006 s. 83) för hur elever lär sig olika texttyper. 

Artikeln beskriver, precis som Holmberg (2009), att elever i de yngre årskurserna har 

störst kunskap om den berättande texttypen. Alla elever påverkas av tidigare erfarenhet-

er vilket, i en studie Tardy (2006 s. 89) refererar till, har lett till att elever helst skriver 

narrativa texter. Anledningen till detta var just deras tidigare erfarenheter som gjorde att 

de var mest bekväma med den texttypen och att undervisningen främst behandlat den 

texttypen. 

 

Tardy (2006 s. 84) beskriver kommunikationens roll för elevers lärande och menar att 

kommunikationen mellan lärare och elev och elever emellan skapar en ökad förståelse 

av de olika texttyperna samt gynnar lärandeprocessen. Detta leder till att när elever 

kommer i kontakt med olika texttyper utvecklar de även kunskaper om texternas språk-

liga strukturer (Tardy 2006 s. 87). Många av de studier som har undersökts i denna arti-

kel har kommit fram till att de elever som får lära sig olika texttyper utifrån genrepeda-

gogikens undervisningsmodell utvecklar sina läs- och skrivförmågor (Tardy 2006 s. 89). 

Elever i flera olika årskurser har påverkats positivt av genrebaserade instruktioner, då 

studierna visar att eleverna utvecklar ett metaspråk när de talar om texttyper (Tardy 

2006 s. 90). Genom ett utvecklat metaspråk kan eleverna snabbare och enklare hitta 

information i olika texter och de utvecklar en större förståelse av dem. 

 

Det finns mycket färre undersökningar om genrepedagogik inom förstaspråksundervis-

ning än inom andraspråksundervisning. Tardy (2006 s. 91) redogör i sin artikel för en 

undersökning där resultatet visade att elever, både förstaspråks- och andraspråkselever, 

utvecklade bland annat sitt resonemang mer än elever som inte blivit undervisade uti-

från den genrepedagogiska modellen. Artikeln avslutas med en jämförande slutsats där 

skillnader och likheter i genrepedagogisk undervisning för förstaspråkselever och and-

raspråkselever diskuteras. I artikeln framkom det att det finns mer likheter än skillnader 

i genrepedagogisk undervisning för första- och andraspråkselever. Skillnader i under-

visningen var bland annat att med andraspråkselever tenderar undervisningen att foku-

sera mer på det språkliga i en text, så som att utöka ordförrådet och de grammatiska 

delarna. Det framkom även att det är skillnader i de muntliga delarna då andraspråkse-

lever upplevde att de begränsades av sitt andraspråk (Tardy 2006 s. 95). 

 

Flera studier som Tardy (2006 s. 94) refererar till visar att elever som blev undervisade 

utifrån genrepedagogiken i de tidigare årskurserna utvecklade mer kunskaper om fler 

texttyper än elever som undervisats på annat sätt. Elevernas ökade kunskaper visade sig 

vara till fördel för dem då de bättre kunde ta till sig instruktioner vid skrivaktiviteter i 

klassrummet. Studierna visade även att eleverna själva kunde hitta modeller för olika 

texttyper och använda sig av dem på ett effektivt sätt, vid de tillfällen då undervisningen 
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inte tillhandahöll olika modeller. Tardy (2006 s. 95) menar att elevers tidigare erfaren-

heter alltid är avgörande när det handlar om förståelse av olika texttyper. Alla elever 

oavsett om det är första- eller andraspråkselever drar fördel av att ha tillgång till olika 

exempeltexter inom olika texttyper för att på så vis lära sig att se bland annat språkliga 

mönster. Detta leder till att de utvidgar sina kunskaper om texttypers olika strukturer. 

 

5.1.2 Samband mellan genrepedagogisk undervisning och bättre 
studieresultat 

 

2007 beslutade Knutbyskolan i Stockholm att från höstterminen skulle all undervisning 

i klasserna F–6 på skolan utformas utifrån genrepedagogiken (Kuyumcu 2011 s. 6). Vid 

en inspektion av Skolinspektionen på skolan några år efter detta beslut visade det sig att 

elevernas studieresultat i ämnet svenska blivit betydligt bättre. Det som låg till grund för 

den positiva utvecklingen menar Kuyumcu (2013b s. 17) var lärarnas och ledningens 

drivkraft att använda sig av genrepedagogiken som undervisningsmodell. Genrepedago-

giken är inte bara positiv för eleverna utan även för lärarna som upplevde att de själva 

utvecklade sin undervisningsförmåga och att den har stärkt dem i deras lärarroll samt 

deras didaktiska kompetens. Utöver detta har lärarnas medvetenhet om elevernas språk-

utveckling förbättrats (Kuyumcu 2013b s. 17). 

 

Förutom att elevernas studieresultat har förbättrats efter införandet av den genrepedago-

giska undervisningsmodellen, framgår det även i Knutbyprojektet att eleverna på skolan 

presterar högre i genomsnitt på de nationella proven jämfört med elever på andra skolor 

i Sverige (Kuyumcu 2013b s. 18). 

 

Ytterligare effekter som Kuyumcu (2013a s. 132) redogör för är de iakttagelser som 

lärarna gjort, och det är den positiva utvecklingen av elevernas skrivförmåga, något som 

de inte såg på samma sätt innan Knutbyprojektet. De såg även att eleverna fick en ny 

medvetenhet vad gäller deras språkbruk i både tal och skrift (Kuyumcu 2013a s. 133). 

Sedan införandet av den genrepedagogiska undervisningsmodellen har eleverna byggt 

upp en kunskap om de olika texttyper som förekommer i skolan. Detta resulterade också 

i att de lärde sig att inte bara känna igen dem utan även deras olika språkliga stildrag 

vilket underlättade elevernas skrivande. De effekter som tas upp är främst kopplade till 

elevernas skrivförmåga då lärarna såg eleverna skriva längre och mer utförliga texter. 

Som nyss nämnts utvecklade eleverna sin medvetenhet och kunskap om texttyperna 

vilket resulterade i att dispositionen i texterna blev tydligare. Även eleverna själva ut-

tryckte att de upplevde att de hade en större medvetenhet om språket. En lärare som 

medverkat i Knutbyprojektet berättade att hon kunde ge eleverna grunder och strukturer 

samt att hela hennes elevgrupp utvecklades på ett sätt som inte skedde med hennes tidi-

gare undervisning. Även elevernas prestationer i sitt skrivande blev snabbare och bättre 

(Kuyumcu 2013a s. 138). 
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Reading to Learn (R2L) är ett annat projekt som utgår från den genrepedagogiska 

undervisningen och som genomförts i Göteborg på flera olika skolor från årskurs 4 till 

gymnasiet (Lövstedt & Acevedo 2014 s. 15). Det som skiljer denna form av genrepeda-

gogik från den traditionella är att den innefattar strategier för läsning. En grundtanke 

inom R2L om läsning är att för att kunna förstå det man läser krävs kunskaper om 

språkliga mönster som förekommer på olika nivåer i texter. Mönstren innefattar kontex-

ten, texten, meningar, ord och stavelser. När eleven blir medveten om dessa mönster 

och lär sig dem underlättar det för eleven att klara av kunskapskraven. Bakgrunden till 

projektet som genomfördes på elva skolor i Göteborg var att undersökningar visat att 

ungefär var fjärde elev inte uppnådde de uppsatta kraven i skolämnena (Lövstedt & 

Acevedo 2014 s. 4). Undersökningarna visade även att skillnaden mellan skolorna i Gö-

teborg var kopplad till bostadssegregationen i de olika stadsdelarna men också till so-

cioekonomiska skillnader. Elever vilkas föräldrar hade en utbildning efter gymnasiet 

hade betydligt högre meritvärde, det vill säga högre betyg, än de elever vilkas föräldrar 

saknade utbildning efter gymnasiet (Lövstedt & Acevedo 2014 s. 5). 

 

Projektet intresserade sig för lärarnas synpunkter och reflektioner om R2L samt för de 

prov och elevtexter som producerades under projektets gång (Lövstedt & Acevedo 2014 

s. 8). De lärare som deltagit i detta projekt kände att de vid projektets slut ville fortsätta 

med undervisningsmetoden (Lövstedt & Acevedo 2014 s. 12). En anledning till detta 

var att de ansåg att metoden innehöll bra strategier för att utveckla både elevernas läs-

förståelse och skrivande. Metoden ansåg de hade bäst verkan på de elever som sågs som 

lågpresterande. Några av de positiva effekter som lärarna ansåg att R2L hade på de låg-

presterande elevernas lärande var att de blev mer uppmärksamma i undervisningen, de 

utvecklade ett begreppsspråk kring texter och de utvecklade sina skrivförmågor 

(Lövstedt & Acevedo 2014 s. 13). 

 

Efter införandet av R2L konstaterades att läsförståelseresultaten förbättrades. Elever 

som innan detta projekt presterade sämst på läsförståelsetester hade förbättrat sitt testre-

sultat med 16 procentenheter efter att undervisningen utformats efter R2L. Det var inte 

bara de lågpresterande eleverna som förbättrade sina resultat, utan även de mellan- och 

högpresterande eleverna visade på en sådan kurva. De förbättrade sina resultat med 12 

respektive 4 procentenheter (Lövstedt & Acevedo 2014 s. 15). 

 

5.1.3 Vikten av skrivundervisning i svenskämnet 

 

Elevers skrivande och skrivaktiviteter är en av de viktigaste delarna i ämnet svenska och 

därmed en av de viktigaste delarna i svensklärares arbete, samtidigt ses det som kanske 

den svåraste och mest utmanande delen i arbetet (Bommarco & Parmenius Swärd 2012 

s. 115). 

 

Bommarco och Parmenius Swärd (2012 s. 117) förordar skrivande i flera led, vilket 

innebär att skrivandet ska dels vävas samman med den pågående verksamheten, dels ske 

i flera faser. De menar att det är viktigt att skrivundervisning ska funktionaliseras ge-
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nom att varje arbetsområde eller moment innehåller skrivundervisning och skrivaktivi-

teter. Skrivaktiviteter ska vara en naturlig del av ett moment istället för lösryckta aktivi-

teter som ska klaras av. För att elever ska bli medvetna skribenter menar författarna 

(2012 s. 118) att de måste få rikligt med skrivundervisning så att de kan träna och ut-

veckla sin skrivförmåga. Elever ska inte sitta hemma och träna på sin skrivförmåga med 

hjälp av de skrivuppgifter de får i undervisningen, eftersom det kan dyka upp frågor 

som de behöver få svar på från en lärare. Av denna anledning är det viktigt att elevernas 

undervisning i svenskämnet består av mycket skrivundervisning så att eleverna kan få 

den hjälp de behöver för att slutföra skrivuppgifterna. 

 

Martin Nystrand och Adam Gamoran (refererad i Bommarco & Parmenius Swärd 2012 

s. 117) genomförde ett forskningsprojekt under slutet av 90-talet där de undersökte vil-

ken inverkan klassrumsdiskursen hade på elever och deras skrivprestationer i moders-

målsämnet. Fokus låg bland annat på vilken inverkan det hade på elevers kunskapsut-

veckling om undervisningen präglades av ömsesidighet. Ömsesidighet bygger bland 

annat på uppföljning och positiv bedömning som innebär att lärare integrerar elevers 

texter i klassrumssamtal och ger positiv respons. Detta leder i sin tur till att elever får 

träna på att utveckla sitt skrivande och utvecklar ett språk för kommunikation genom 

respons (Bommarco & Parmenius Swärd 2012 s. 117). Detta har även framkommit i 

Bommarcos och Parmenius Swärds klassrumsforskning 2006 och 2008. I de studierna 

framkom det att det är viktigt att lärare är genuint intresserade av elevers texter, det vill 

säga att innehållet är lika viktigt som texternas struktur (Bommarco & Parmenius Swärd 

2012 s. 116). Målet, menar författarna (2012 s. 117), är att elevers texter ska ses som 

likvärdiga de texter som läses i klassrummet i undervisningssyfte. De menar att det är 

viktigt att ha höga förväntningar på elevers texter och att texterna ska fylla en viktig 

funktion och att texterna ska kunna användas utanför skolan, exempelvis som en de-

battartikel i en tidning. 

 

Parmenius Swärds (2008 s. 227) undersökning belyser avsaknaden av skrivundervisning 

i ämnet svenska på gymnasiet. Undersökningen belyser även hur elever hanterar skriv-

aktiviteter och hur villkoren för skrivandet kan påverka elevers självbild vad gäller de-

ras skrivande. Eleverna saknar explicit skrivundervisning och undersökningen visar att 

skrivandet till stor del är produktorienterat vilket innebär att skrivandet innefattar ett 

antal skrivuppgifter som ska fungera som betygsunderlag. 

 

Vidare refererar Parmenius Swärd (2008 s. 228) till flera studier som påvisar bristen av 

explicit skrivundervisning i ämnet svenska på gymnasiet, bland annat till Catharina Ny-

ström (2000) som studerat elevtexter. Parmenius Swärd (2008 s. 228) refererar till Ny-

ström som menar att bristen på skrivundervisning och samtal om elevernas texter resul-

terar i svag genreutveckling och bristande metakognitiv förmåga när det gäller kunskap 

om texter hos eleverna. Parmenius Swärd (2008 s. 228) redogör för Hedeboes under-

sökningar om elevers skrivande och hon skriver att Hedeboe (refererad i Parmenius 

Swärd 2008 s. 228) kallar elevers möte med skrivande i skolan för ett diffust möte där 

det är oklart för eleverna vad skrivandet är till för och vad det egentligen går ut på. Ele-
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ver som ändå skriver bra texter har gissat sig till vad lärarna är ute efter eller så har de 

lyckats att förstå hur förväntningarna på bra texter ser ut. Parmenius Swärds (2008 s. 

228) undersökning visar också, som i Hedeboes undersökning från 2002 (refererad i 

Parmenius Swärd 2008 s. 228), att bedömningen i flera fall skett utifrån vad eleverna 

förväntas att kunna utan undervisning, inte i förhållande till vad de faktiskt blivit under-

visade i. Skrivundervisningen kräver att eleverna ska skriva analytiska och argumente-

rande texter med hjälp endast av lärares råd och tips som är av handbokskaraktär och att 

eleverna har stor självdisciplin. Utöver detta förväntas eleverna producera sina texter på 

kort tid. Parmenius Swärd (2008 s. 228) menar att detta inte bara ses som bra utan även 

som eftersträvansvärt och tecken på god disciplin, vuxenhet och mognad hos eleverna. I 

svenskämnet är skrivande alltså fortfarande kopplat till tidsanpassning och disciplin. 

 

Skrivaktiviteter i svenskämnet på gymnasiet är, som ovan nämnt, fortfarande till stor del 

produktorienterade och betygsorienterade istället för att de ska leda till att elever ut-

vecklar sitt individuella skrivande utifrån ett processperspektiv. Detta upplägg av skriv-

undervisning leder till att själva skrivprocessen och elevers utveckling och lärande om 

skrivandets hantverk underordnas (Parmenius Swärd 2008 s. 229). 

 

Parmenius Swärds (2008 s. 230–231) undersökning visar att lärare fokuserar på brister 

och misstag i elevers texter vilket kan leda till en dålig självbild vad gäller deras skri-

vande. Detta fokus leder även till att eleverna inte utvecklas i sitt skrivande och inte 

antar utmaningar eller vågar pröva sig fram genom att experimentera utan de lägger sig 

på en säker nivå. 

 

I en doktorsavhandling av Fredrik Hansson (2011 s. 136) redogörs det för språkdelen i 

gymnasieskolans svenskämne. Hansson kommer i sin undersökning fram till att skri-

vande i skolan till stor del innebär implicita skrivuppgifter som lämnas in. Eleverna får 

tillbaka dem rättade för att sedan bearbeta dem. Hansson beskriver detta tillvägagångs-

sätt som en bantad skrivprocess eftersom det är själva slutprodukten som är central och 

som bedöms. Eleverna i undersökningen anser själva att de har erfarenheter av process-

skrivning men Hansson menar ändå att det är den bantade skrivprocessen de pratar om 

eftersom de samtidigt efterfrågar explicit undervisning. Vidare skriver Hansson (2011 s. 

136) om en övningsdiskurs som har synliggjorts i hans undersökning. Den innebär före-

ställningen att elever oreflekterat och själva kan utveckla både sitt språk och sitt skri-

vande. Detta leder till, menar Hansson, att explicit undervisning saknas och att elevers 

medvetna lärande inte får en central del i undervisningen. 
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5.2  Resultat – intervjustudie 

 

Under denna rubrik redovisas de data som har samlats in under intervjuerna med 

svensklärarna och som är relevanta utifrån studiens syfte och frågeställningar: 

 

Vad säger de intervjuade svensklärarna om genrepedagogik som metod för att arbeta 

språkutvecklande med elever? 

 

Vad säger de intervjuade svensklärarna om kopplingen mellan genrepedagogisk under-

visning och bättre studieresultat? 

 

Resultatet kommer att presenteras i två avsnitt utifrån ovanstående frågeställningar. 

 

5.2.1 Genrepedagogik som ett språkutvecklande arbetssätt 

 

I detta avsnitt redovisas svensklärarnas utsagor utifrån de frågor de har besvarat och 

som berör genrepedagogik som ett språkutvecklande arbetssätt. I texten nedan kommer 

resultatredovisningen att bestå av både sammanfattningar av svensklärarnas svar och 

citat från dem. 

 

På frågan om vilka faktorer lärarna anser vara viktiga i en framgångsrik undervisning 

för förstaspråkselever nämner lärare 2 att en viktig faktor är att ha ett kollegialt lärande 

så att alla lärare på skolan har en gemensam syn på vad undervisningen ska syfta till. 

Därigenom underlättas arbetet med språk- och kunskapsutveckling i alla ämnen. Vidare 

säger lärare 2 att ”det är också viktigt att vi skapar ett “smörgåsbord” av olika undervis-

ningsmetoder för att få med så många elever som möjligt på tåget”. Lärare 1 uttrycker 

också att viktiga faktorer för en framgångsrik undervisning är variation och tydlighet 

samt att undervisningen ska vara individanpassad efter de behov som finns i en elev-

grupp, något som lärare 5 också uttrycker. 

 

Informanterna fick reflektera över vilka utmaningar elever möter i svenskundervisning-

en och på det svarar lärare 1 ”att bearbeta texter och att de inte är färdiga när eleven är 

”klar”. Att skriftspråket inte är detsamma som talspråk eller digitalt språk”. Lärare 4 

uttrycker att den största utmaningen i svenskundervisningen är att det är för svårt för 

eleverna. De utsätts ibland för hög kognitiv utmaning men får samtidigt inte den stött-

ning de behöver. Informanterna fick frågan om hur de ger stöttning till sina elever i 

klassrummet och lärare 2 svarar att ”vi jobbar mycket med att ta vara på alla elevers 

olika kunskaper och erfarenheter i klassrummet. Vi jobbar också ofta med EPA-

modellen2”. Utöver det berättar lärare 2 att medan eleverna läser texter jobbar de till-

                                                 
2 EPA är en undervisningsstrategi som syftar till att göra elever mer delaktiga. EPA är en förkortning för: 

enskilt, par och alla. Metoden börjar med att alla elever får en fråga/påstående som de enskilt får fundera 
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sammans med olika lässtrategier och att eleverna får diskutera olika tänkbara svar när 

de arbetar med läsförståelse. Lärare 5 säger att ”den största utmaningen som eleverna 

möter är att skriva texter, många har inte de förkunskaper de behöver när de kommer till 

gymnasiet”. Lärare 1 arbetar mycket med att skapa matriser och förebildstexter samt att 

tillsammans med eleverna skapa olika planscher, till exempel ordplanscher och stött-

ningsplanscher som visar hur vissa texttyper är uppbyggda. 

 

På frågan om informanterna använder sig av genrepedagogikens alla delar i detalj eller 

om de genomför endast vissa delar svarar alla informanter att de oftast använder alla 

delar. Lärare 3 berättar att det ”beror på klassen och individerna i den samt vad de kan 

sedan innan. Kan vara i detalj eller på ytan”. Med det menar hon att vissa texttyper 

kanske eleverna kan sedan innan och då går hon inte igenom dem i detalj. Lärare 4 och 

5 utgår från elevernas tidigare kunskaper och märker då vilka faser som de eventuellt 

kan gå igenom bara på ytan. Lärare 2 svarar ungefär likadant men uttrycker även att 

tidsbrist spelar in. Många gånger önskar hon att hon kunde arbeta mer i detalj med vissa 

texter men att tiden inte alltid finns. Alla medverkande svensklärare anser att cirkelmo-

dellens fyra faser är viktiga eftersom, som lärare 2 säger, ”alla faser fyller en funktion 

och är viktiga för att resultatet ska bli bra”. Lärare 3 menar också att faserna gör att ele-

verna blir trygga eftersom de vet vad de ska göra. På frågan om det är någon fas i 

cirkelmodellen som kan utelämnas är alla informanter överens om att det inte bör göras, 

men att det kan finnas undantag. Lärare 3 säger ”nej men efter ett antal dekonstruerade 

texter så borde det inte behövas att man går på djupet på samma sätt”. Lärare 1 tycker 

att det är okej att hoppa över vissa delar om man har gått igenom en texttyp tidigare 

men annars bör alltid alla delar vara med. 

 

I intervjuerna ställdes frågan om informanterna lägger stor vikt vid att skapa en genre-

medvetenhet i sin undervisning, exempelvis vilka bindeord som tillhör den valda textty-

pen eller vilket tempus den bör skrivas i. Lärare 1 svarar att det beror på elevgruppen 

och om de har arbetat länge med en texttyp, då kan hon gå mer in på djupet. På följdfrå-

gan om hur hon tycker att det fungerar svarar hon ”bra. De elever som inte är mogna för 

det än utan har fullt upp med strukturen behöver ju inte ta till sig men gör de det ändå så 

är det ju bonus”. Lärare 2 svarar: 

 

Absolut, det första vi gör är att försöka hitta textens syfte, sammanhang och motta-

gare. Efter det utforskar vi vilket tempus texten skrivs i, i samband med det gör vi 

olika övningar, till exempel att eleverna får testa att byta tempus. Syftet med det är 

att de ska få träna på tempus och att lära sig att urskilja. Det är rätt vanligt att ele-

ver blandar tempus i texten och då är den här övningen bra eftersom de får träna 

och leta reda på olika tempus. När vi arbetar med bindeord läser vi texten och stry-

ker under dem när de dyker upp i texten. Syftet med detta är att eleverna ska samla 

på sig bindeord som de sedan kan använda sig av själva till sina egna texter. 

 

                                                                                                                                               
över. I nästa steg sitter eleverna parvis och diskuterar samma fråga/påstående. I sista steget delar eleverna 

med sig av vad de har kommit fram till enskilt och i par. 
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På frågan om hur de ser på sambandet mellan språk- och kunskapsinnehåll i ett genre-

perspektiv anser lärare 4 att språk och kunskap hänger samman. Hon menar att språk 

bör läras in i sitt sammanhang, och därför är det varje lärares uppgift att arbeta både 

språk- och kunskapsutvecklande i sitt ämne. Lärare 5 menar att alla lärare behöver lära 

ut språk i sitt ämne, inte bara svensklärare, eftersom lärare har olika kursplaner med 

olika innehåll som de måste förhålla sig till. Då finns det inte alltid tid att som svensklä-

rare lära ut ett ämnesspråk i exempelvis kemi. Lärare 3 svarar på ett liknande sätt: 

 
Att man använder kunskaperna man tillägnar sig i det skrivna språket. Språket blir 

ett verktyg att visa det man kan. Jobba med NO/SO och så vidare genom att studera 

sådana texter och skriva sådana texter där kunskapen kommer fram. Dessutom får 

man ett språk som kan användas till att tala om texter. 

 

Informanterna fick reflektera över hur de tror att eleverna upplever genrebaserad under-

visning och lärare 1 svarar att hon upplever att eleverna tycker att det är bra eftersom de 

får mycket verktyg för textproduktion. Lärare 2 svarar: 

 

Jag tror att de flesta elever upplever den som en trygghet då de inte blir lämnade åt 

sig själva med texterna men sen beror det på hur mycket man har jobbat med gen-

repedagogik sen tidigare för på högstadiet och gymnasiet kommer elever från olika 

klasser och om några har jobbat med det på tidigare stadier kan de nog uppleva 

undervisningen som tjatig. Det bästa vore om alla elever har jobbat genrebaserat på 

låg- och mellanstadiet så kan vi bygga vidare och utveckla arbetssättet på högsta-

diet och gymnasiet. 

 

Informanterna fick även reflektera över om de upplever att vissa elever drar mest nytta 

av ett genrepedagogiskt arbetssätt och då svarar lärare 3 att ”de som har svårt med inne-

hållet och inte vet hur de ska börja. Antagligen andraspråkselever men det har jag inte 

så stor erfarenhet av”. Lärare 4 uttrycker att ”de elever som inte har några större svårig-

heter utan presterar bra kan också få en skjuts framåt och prestera ännu bättre”. Lärare 1 

säger att ”elever med svenska som andraspråk och svagpresterande elever som inte kän-

ner sig bekväma med skrivandet” har mest nytta av ett genrepedagogiskt arbetssätt. 

 

På frågan om informanterna upplevt några svårigheter med genrepedagogik svarade 

lärare 1 att hon själv inte upplever det men om man inte har utbildning inom genrepeda-

gogik kan man kanske uppleva vissa svårigheter med den. Med det menar hon att de 

fyra faserna kan kännas svåra för en lärare att utföra eftersom det kräver en del kun-

skaper om genrepedagogiken. Även lärare 2 uttrycker svårigheter: 

 

Den tar tid! Jag skulle behöva ha dubbelt så mycket tid för att hinna igenom allt 

ämnesinnehåll som krävs och därför skyndar man på och får ibland köra en snabb-

variant av cirkelmodellen. Vi kan inte heller jobba genrepedagogiskt på alla arbets-

områden. 

 

Informanterna fick reflektera över om genrepedagogiken skiljer sig från deras tidigare 

arbetssätt. Lärare 1 svarade ”ja då det går in mer på detalj och ”dissekerar” texter så 
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man förstår uppbyggnaden samt att detta sätt ger mer tydligt stöd till eleverna”. Lärare 4 

säger att under de år som hon har arbetat som lärare har olika modeller växlat och att 

alla sätt har varit bra för olika elevgrupper. Rent generellt och det som hon gillar med 

genrepedagogiken är att det är bra att gå från helheten till delarna och inte tvärtom. De 

andra informanterna har också liknande åsikter och uttrycker att ett genrepedagogiskt 

arbetssätt har ökat deras medvetenhet kring elevers språkutveckling och de verktyg som 

både de och eleverna behöver för att lyckas. Lärare 5 upplever att hon blir mer och mer 

trygg i sin genrepedagogiska undervisning men känner att hon även vill gå en utbild-

ning. 

 

Svensklärarna som har ställt upp i denna undersökning uppger alla att de inte använder 

sig av några speciella läromedel eller läroböcker som är utformade utifrån genrepeda-

gogiken. Lärare 1 nämner att hon någon gång har använt sig av en lärobok som utgår 

från genrepedagogiken men att i huvudsak är undervisningen fristående. 

 

5.2.2 Genrepedagogisk undervisning och bättre studieresultat 

 

I intervjuerna fick lärarna reflektera över vilka språkliga förväntningar de anser att sko-

lan har på eleverna generellt. Lärare 4 svarar då följande: 

 
Ämneslärare generellt anser att svensklärarnas uppgift är att lära eleverna att bygga 

upp ett språk för att kunna läsa ämnestexter i deras ämnen. Men egentligen är det 

alla lärares uppgift att arbeta språk- och kunskapsutvecklande. Språk lärs bäst in i 

sitt sammanhang! Jag tror även att lärare tar för givet att elever redan kan skriva 

olika texttyper när de kommer till gymnasiet. Men man kan inte anta att elever kan 

det, att de har fått med sig sådana kunskaper från sin tidigare skolgång. 

 

Lärare 1 anser att skolans språkliga förväntningar är att eleverna ska kunna äm-

nesrelaterat språk och begrepp. Detta är något som också lärare 3 nämner. På frå-

gan om vilken kunskap om text som informanterna anser är nödvändig för att alla 

elever ska nå upp till de uppsatta kunskapskraven svarar lärare 1: 

 
Att texter har olika syften och olika mottagare. Att texter ofta är uppbyggda enligt 

vissa strukturer och hur de olika strukturerna ser ut. Hur man kan läsa på olika sätt. 

Medvetenheten om vikten av rätt meningsbyggnad och till viss del stavning. 

 

Lärare 2 menar att den kunskap om text som är nödvändig för att elever ska nå upp till 

de uppsatta kunskapskraven är att kunna läsa och förstå. Elever ska kunna skriva olika 

texter i olika ämnen, exempelvis förklarande, beskrivande, återgivande, instruerande, 

argumenterande och berättande. Lärare 5 säger, precis som lärare 2, ”att eleverna behö-

ver kunna skriva olika texter, vilket de inte alltid kan och då är det bra att genrepedago-

giken finns”. Lärare 3 kommer även in på svårigheter elever möter och som de också 

behöver bemästra: 
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En text är inte alltid en renodlad texttyp utan elever behöver ibland kunna blanda 

olika texttyper, vilket ofta är en utmaning för dem. Vi brukar träna på att göra infe-

renser, det vill säga att läsa mellan raderna, och diskutera hur man kan samman-

koppla och tolka och ta till sig information. 

 

På frågan om informanterna ser någon utveckling i elevernas texter, till exempel om de 

upplever att eleverna förbättrar sina texter, svarar alla informanter liknande svar. De 

uttrycker att eleverna klarar av att skriva längre texter än innan ett genrepedagogiskt 

arbetssätt och att texterna blir fylligare. Lärare 3 uttrycker också att eleverna gärna vill 

skriva texter, något som hon upplevde att inte alla elever ville göra innan. Lärare 2 sva-

rar att vissa elever som inte har kunnat skriva texter på egen hand kan med hjälp av ett 

genrepedagogiskt arbetssätt nu skriva egna texter. 

 

Genrepedagogik skapar en medvetenhet om texters övergripande strukturer och infor-

manterna fick svara på frågan om de anser att det bidrar till utveckling av elevernas 

skrivförmåga. Lärare 1 svarar att: 

 

Ja genrepedagogiken ger elever olika strukturer som de kan förhålla sig till vilket 

gör det enklare för eleverna. Jag upplever också att de blir tryggare i sitt skrivande 

vilket gör att vi kan fokusera mer på annat, exempelvis texternas kvalité. 

 

På frågan om de upplever att de ser någon skillnad på elevers prestationer i olika elev-

grupper ger informanterna liknande svar. Lärare 4 svarar att ”visst finns det skillnader i 

hur snabbt man kan gå framåt men det som alla har gemensamt är att de skriver med 

lätthet och att kvalitén på texterna blir bättre”. Lärare 3 tycker att i de elevgrupper där 

det finns många elever som är högpresterande kan det ibland vara lite svårare att arbeta 

med genrepedagogiken från grunden. De flesta eleverna är då självgående i sitt skri-

vande. 

 

Lärarna fick svara på frågan om vilka positiva effekter de har sett att genrepedagogiken 

har på elevers språkutveckling i deras undervisning. Samtliga lärare menar att eleverna 

kan tillämpa sin skriftliga kommunikationsförmåga genom att visa sina kunskaper inom 

andra ämnen än svenskämnet. Eleverna förstår bättre texters olika syften, mottagare 

samt vad ord och strukturer ger för betydelse i olika typer av texter. Resultatet av detta 

säger lärare 4 blir att elever kan prestera bättre i olika ämnen. De positiva effekter som 

lärare 3 har sett är ”att även den som tidigare haft mycket svårt att prestera text över 

huvud taget kan lyckas”. Lärare 5 säger att eleverna har generellt en mer positiv syn på 

ämnet svenska. Alla eleverna tar sig an skrivuppgifterna och deltar aktivt på lektionerna 

och texterna har blivit bättre och fylligare. 

 

Avslutningsvis nämndes de forskare som har presenterats i litteraturstudien för 

svensklärarna för att se vilken kännedom de har om dem och deras forskning. De flesta 

kände till Knutby projektet av Eija Kuyumcu (2011) men de hade inte läst om utvärde-

ringen så att de kunde säga att de var insatta i det forskningsprojektet. De kände också 

till Tid att lära genre: utvärdering av ”språket i skolans ämnen och skolans ämnen i 
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språket” av Per Holmberg (2009). Lärare 3 uttryckte att hon gärna skulle vilja läsa mer 

forskning om genrepedagogik för att hålla sig uppdaterad men att det är svårt att få tid 

till det. Jag fick även liknande svar vid de andra intervjuerna och jag upplevde att alla 

lärarna ville ha tid till att läsa mer forskning om genrepedagogik, men att de samtidigt 

upplevde att forskningen de kände till liknande varandra och att de därför inte hade så 

mycket att dela med sig av under denna delen av intervjuerna. 
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6 Diskussion 
 

Syftet med denna studie har varit att göra en fördjupad undersökning om genrepedago-

giken som undervisningsmodell för en likvärdig undervisning och om genrepedagogi-

kens effekter på elevers språkutveckling. Studien har även syftat till att undersöka 

huruvida genrepedagogikens undervisningsmodell kan förbättra elevers studieresultat. 

För att uppnå detta syfte gjordes både en systematisk litteraturstudie och en intervjustu-

die. Fokus i litteraturstudien var att få en fördjupad kunskap om genrepedagogiken me-

dan fokus i intervjuerna låg på att undersöka hur den praktiseras utifrån uppsatsens 

syfte. Litteraturstudien gav kunskap om den genrepedagogiska modellen utifrån teore-

tiska perspektiv och forskning och intervjustudien om hur den genrepedagogiska mo-

dellen fungerar i praktiken. 
 

I detta avsnitt diskuteras resultaten från båda studierna, metoderna samt en slutdiskuss-

ion i följande avsnitt: metoddiskussion, resultatdiskussion och slutdiskussion.  

 

6.1  Metoddiskussion 

 

I denna uppsats har två metoder använts för att uppnå syftet, en systematisk litteratur-

studie och en intervjustudie. 

 

Syftet med den systematiska litteraturstudien var att få en fördjupad kunskap om genre-

pedagogiken och att följa stegen i en systematisk litteraturstudie anser jag är ett bra till-

vägagångssätt. Genom tabell 1 i avsnitt 3.1.1.5 blir resultatet mer tillförlitligt eftersom 

läsaren kan följa uppsatsens sökprocess. Metoden innebär tydliga steg, både förbere-

dande och under litteraturstudiens gång, vilket gör den enkel att följa. För att få fram 

forskning och litteratur användes sökord som grundade sig på uppsatsens forskningsfrå-

gor samt i de nyckelord som uppsatsen innehåller. Att denna metod kräver att sökstrate-

gin beskrivs så tydligt som möjligt anser jag ställde höga krav på mig vilket ledde till att 

sökprocessen var noggrann och rätt omfattande. Sökprocessen behöver vara omfattande 

för att man sedan ska kunna sortera bort det som inte är relevant för uppsatsens syfte. 

Utan denna metod anser jag att det finns risk för att en sökprocess inte blir tillräckligt 

omfattande vilket kan leda till ett för tunt material. Denna metod kräver även en kvali-

tetsbedömning vilket ökar reliabiliteten för studiens resultat. Även detta steg tror jag att 

det kan slarvas med om man inte följer stegen i en systematisk litteraturstudie. Genom 

att följa metodens arbetsgång anser jag att resultatet av litteraturstudien är tillförlitligt. 

 

I början av sökprocessen begränsade jag sökningen till forskning som genomförts på 

gymnasieskolor, både i Sverige och i världen. Jag frångick tidigt i processen denna be-

gränsning då sökresultatet inte gav tillräckligt med relevanta resultat, det finns alltså för 

lite forskning om mitt valda ämne. Sökningen vidgades och jag fick läsa forskning som 

genomförts i de lägre årskurserna vilket ledde till att jag kunde fylla ut mitt resultat och 

besvara forskningsfrågorna. 
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Några av de artiklar och rapporter som utgör en del av materialet är inte av den veten-

skapliga karaktär som önskats, vilket i sin tur kan ses som en bristande del i studiens 

resultat. En tolkning av detta kan vara att forskning inom mitt valda ämne inte har slagit 

igenom än. Det är ändå relativt ny forskning som har använts vilket kan betyda att det 

satsas mer på forskning om genrepedagogik i svenskundervisningen. Utifrån detta ska 

också nämnas att det av denna anledning har varit svårt att frångå forskning om genre-

pedagogik i andraspråksundervisningen. Forskning om genrepedagogik i ett andra-

språksperspektiv finns det betydligt mer av. En styrka med denna uppsats är att en in-

tervjustudie med lärare som undervisar utifrån genrepedagogiken i ämnet svenska har 

gjorts. Genom dessa intervjuer har kunskap om den genrepedagogiska undervisnings-

modellen i ämnet svenska förvärvats, vilket enligt mig kan ge en tydligare bild än att 

endast använda sig av tidigare forskning inom ämnet. 

 

Den andra metoden i denna uppsats var att utföra en intervjustudie med syfte att få en 

mer verklighetsbaserad inblick i hur genrepedagogiken fungerar som arbetsmetod uti-

från uppsatsens syfte. 

 

Valet att göra kvalitativa intervjuer av halvstrukturerad karaktär anser jag utifrån upp-

satsens syfte vara bäst lämpat. De data som samlades in med hjälp av intervjuerna anser 

jag som tillförlitliga på grund av att informanterna fick tillgång till frågorna en tid innan 

intervjun. Anledningen till att de fick intervjufrågorna en tid innan var att de skulle få 

tid till att reflektera och fundera ut svaren. Om informanterna inte hade fått möjlighet att 

reflektera före intervjuerna hade det kunnat leda till att svaren inte blivit tillräckligt ut-

förliga. Genom att de redan hade frågorna innan intervjuerna kunde informanterna göra 

anteckningar som de kunde använda som stöd. Dock måste jag ha i åtanke att det kan ha 

lett till att informanterna har velat ge korrekt information utifrån frågorna och uppsat-

sens syfte samt att jag ställde frågor om deras undervisning. Med korrekt information 

menar jag att lärarna har känt att de har velat ge svar som jag vill höra och som de inte 

nödvändigtvis kan ge. Genom att jag utifrån litteraturstudien har läst om genrepedago-

gikens effekter på elevers språkutveckling har de kanske känt att de måste ge liknande 

svar. Dock har jag inte upplevt det under intervjuerna. 

 

Det material som samlats in genom intervjuerna med svensklärarna har sedan analyse-

rats med hjälp av diskursanalys och relevanta diskursaspekter. Dessa aspekter har un-

derlättat tolkningen av intervjustudiens resultat samt att de har utformats så att resulta-

ten sedan kan jämföras. 

 

Diskursanalys är en analysmetod som är lämplig när man vill undersöka olika fenomen 

och relationen mellan dem. I den här undersökningen utgör undervisningsmetod, elevers 

språkutveckling och likvärdig utbildning fenomen som undersöks och sätts i relation till 

varandra. Eftersom svensklärarna som har intervjuats besitter specialiserad kunskap om 

genrepedagogiken kan de bidra till att visa hur relationerna mellan elever, lärare och 

genrepedagogik påverkar och påverkas av varandra. Ytterligare en relation är hur gen-
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repedagogiken framställs i teorin och i praktiken. Diskursaspekterna har hjälpt till att 

synliggöra det som ska analyseras och diskursanalysen har gjort det enklare att se sam-

band mellan olika dimensioner av diskurser, det vill säga mellan tal och skrift och den 

sociala praktik som uppsatsen undersöker. 

 

6.2  Resultatdiskussion 
 

Frågeställningarna som har formulerats utifrån mitt syfte lyder: 

 

Vad säger forskningen/litteraturen om effekter på elevers språkutveckling med genrepe-

dagogik som metod? 

Finns det något samband mellan genrepedagogisk undervisning och bättre studieresul-

tat? 

Vad säger de intervjuade svensklärarna om genrepedagogik som metod för att arbeta 

språkutvecklande med elever? 

Vad säger de intervjuade svensklärarna om kopplingen mellan genrepedagogisk under-

visning och bättre studieresultat? 

De två första frågeställningarna kommer att diskuteras utifrån det resultat som fram-

kommit i den systematiska litteraturstudien och de två sista utifrån det resultat som 

framkommit i intervjustudien. 

6.2.1 Resultatdiskussion litteraturstudie 

 

Den forskning som ligger till grund för litteraturstudiens resultat visar att genrepedago-

gikens effekter på elevers språkutveckling är många. Även för lärare har denna under-

visningsmodell visat sig ha positiva effekter. I Holmbergs (2009 s. 3) rapport redogörs 

det för den nationella satsning som gjordes för att utbilda lärare i genrepedagogik. Det 

som låg till grund för denna satsning var elevernas bristande kunskaper om texttyper, 

något som de behöver kunskaper om för att klara skolans kunskapskrav. Forskningen 

som har använts i denna studie pekar på att det är den narrativa texttypen som har tagit 

störst plats i undervisningen i de lägre årskurserna vilket har lett till att eleverna saknar 

kunskaper om de övriga texttyperna när de befinner sig i de högre årskurserna. Att in-

föra den genrepedagogiska undervisningsmodellen i de lägre årskurserna gynnar elever-

na på så sätt att de får bekanta sig med fler texttyper, vilket leder till att när de sedan 

befinner sig i de högre årskurserna har de redan kunskaper om de olika texttyperna. Yt-

terligare en effekt av detta blir att kunskapsklyftan mellan lägre och högre årskurser 

minskar vilket ökar elevernas chanser att uppnå de uppsatta målen. Holmberg (2009 s. 

4) skriver att eleverna även behöver skapa en medvetenhet om texttyperna för att de ska 

förstå och klara av dem vilket den genrepedagogiska undervisningsmodellen hjälper till 

med. De bristande kunskaperna om olika texttyper som elever på gymnasiet har kan 

leda till att de blir omotiverade eftersom de inte riktigt förstår uppgiftens syfte och mål. 

Motivation är, enligt mig, näst intill avgörande för elevers lärande. Motivation handlar 

om att elever vill lära sig, därför är det viktigt att de får delta i lärandeprocesser där de 
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känner att de kan utföra det som förväntas av dem. Villkoren för skrivandet i skolan 

påverkar eleverna och deras självbild; är skrivundervisningen av implicit karaktär kan 

det påverka eleverna negativt. 

 

Litteraturstudiens resultat visar även att genrepedagogiken passar för alla elever. Det 

menar Sandell Ring (2008 s. 24) då hon redogör för att även de lågpresterande eleverna 

får förutsättningar att nå de uppsatta målen om läraren använder den genrepedagogiska 

undervisningsmodellen. Detta innebär att de får samma förutsättningar att nå de upp-

satta målen som alla andra elever, vilket är just utmärkande för genrepedagogiken. Även 

de högpresterande eleverna får de förutsättningar de behöver för att utmanas och ut-

vecklas utifrån sina förmågor (Sandell Ring 2008 s. 43). Grunden för detta utmärkande 

drag kommer från ett av de tre ben som genrepedagogiken står på och det är det socio-

kulturella perspektivet som beskriver den närmaste utvecklingszonen (Säljö 2005 s. 

121). När eleverna befinner sig i den zonen utsätts de för hög kognitiv utmaning samti-

digt som de får mycket stöttning från läraren. Detta innebär att eleverna utefter sin indi-

viduella nivå utmanas samtidigt som de får den stöttning de behöver för att utföra upp-

gifterna. Högpresterande elever hamnar i uttråkningszonen om de får en låg kognitiv 

utmaning (Johansson & Sandell Ring 2015 s. 29). Genrepedagogikens undervisnings-

modell strävar efter att undervisningen ska bedrivas i den närmaste utvecklingszonen 

för att eleverna ska ges möjlighet att utvecklas. Det sociokulturella perspektivets syn på 

lärande handlar om att språket och kommunikation spelar en mycket viktig roll för ele-

vers lärande. Lärare och elever kan hjälpa varandra och ta del av erfarenheter och tankar 

genom språket och kommunikation och detta i sin tur lyfter alla elever, oavsett prestat-

ionsnivå. Elevers motivationsgrad påverkas bland annat av tidigare erfarenheter, deras 

tro på sin egen förmåga, självbild, lärandemiljö och uppgiftens karaktär. Därför är det 

viktigt att lärare hittar rätt balans mellan hög kognitiv utmaning och rätt mängd stött-

ning. Genom att ha höga förväntningar på eleverna och att tro på dem ökar motivationen 

vilket leder till att de kan prestera bättre samt att elevers självbild när det gäller deras 

skrivförmåga ökar. Elever med olika prestationsnivåer vågar utmana sig själva genom 

att de befinner sig i sin individuella utvecklingszon. Parmenius Swärd (2008 s. 230–

231) redogör också för att lärare måste ha höga förväntningar på eleverna samt fokusera 

på det som eleverna gör bra annars kan det leda till att eleverna inte utvecklas i sitt skri-

vande eller vågar pröva sig fram i sitt skrivande. Detta leder till att eleverna hellre läg-

ger sig på en säker nivå, en nivå som kan likställas vid uttråkningszonen. 

 

Studiens resultat kring förbättrade studieresultat visade att det finns ett samband mellan 

det och genrepedagogisk undervisning vid de skolor där denna undervisningsmetod har 

tillämpats. Undervisningens utformning utifrån genrepedagogiken blir en tydlig under-

visning som synliggör olika språkstrukturer som finns inom de olika texttyperna 

(Holmberg, Karlsson & Nord 2011 s. 11). Synliggörandet av dessa strukturer hjälper 

eleverna att få en större förståelse av ämnet, vilket i sin tur kan leda till ökad prestation. 

I Kuyumcus studie (2013b s. 18) visade det sig att eleverna på skolan fick ett högre re-

sultat i de nationella proven i jämförelse med andra elever i Sverige, detta efter införan-

det av genrepedagogiken. Det framgick även att elevernas skrivförmåga förbättrades 
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samt att deras medvetenhet kring deras eget språkbruk ökade (Kuyumcu 2013b s. 132). 

Genom att eleverna fått kunskap om de olika texttyperna och lärt sig att se språkliga 

mönster med hjälp av genrepedagogiken presterade de även snabbare (Kuyumcu 2013b 

s. 138). Holmberg, Karlsson och Nord (2011 s. 162) har även de fått fram liknande re-

sultat. De redogör för genrepedagogikens huvudsyfte som är att texttypernas olika 

språkliga mönster synliggörs, vilket leder till att eleverna får kunskap och lär sig att 

känna igen texttyperna och kan utifrån det prestera bättre. Även Johansson och Sandell 

Ring (2015 s. 30) redogör för detta.  

 

I praktiken utgår genrepedagogiken från cirkelmodellen som är en undervisningsmetod 

som fokuserar på språket för att elever ska få nya kunskaper, skapa förståelse och re-

flektera över det inlärda och över själva inlärningsprocessen. I Kuyumcus (2013b s. 

138) studie är detta något som också framgår. Jag anser att processen att öppna upp för 

lärande, det vill säga att de vågar utsätta sig för hög kognitiv utmaning, är utmanande 

för elever eftersom det utmanar egna och andras uppfattningar om kompetenser, färdig-

heter och kunskaper. Motivationen ökar om elever upplever att arbetsprocessen leder till 

att de bekräftar sin egen förmåga och sig själva, eller blir bekräftade av andra. I ett gen-

repedagogiskt arbetssätt arbetar man processinriktat med eleverna. Eleverna får utmanas 

genom att gå in på djupet i olika texttyper som de sedan får visa genom att tillsammans 

arbeta med texter och skriva texter på egen hand. Slutprodukten bekräftar att de har ut-

vecklat nya kunskaper i nya texttyper, tack vare ett processinriktat arbetssätt. Elever 

som har låg motivation lever ofta med en känsla att de inte kan lära sig och har ofta 

många misslyckade försök bakom sig. Dessa elever får en skjuts av det genrepedago-

giska arbetssättet eftersom det, som tidigare nämnts, är processinriktat men också att det 

utgår från att alla inte har samma förkunskaper, eller några förkunskaper alls om en viss 

texttyp. Lärare kan öppna upp för elevers motivation genom deltagande i socialt värde-

rade aktiviteter, så som lärande. Det genrepedagogiska arbetssättet är en social aktivitet 

som öppnar upp för samarbete och samtal om texttyper. 

 

Resultaten från litteraturstudien visade även vikten av skrivundervisning i ämnet 

svenska på gymnasiet. Den forskning som har använts i denna uppsats visar att skrivak-

tiviteter, eller skrivuppgifter, många gånger till stor del fyller funktionen som enbart 

betygsunderlag. Skrivaktiviteter i klassrummet börjar allt som oftast direkt med uppgif-

ten, det som i genrepedagogikens cirkelmodell är fas 4, det vill säga sista fasen där ele-

verna i de tidigare faserna fått de verktyg de behöver för att klara av slutuppgiften. Att 

direkt börja med slutuppgiften i undervisningen verkar inte direkt språkutvecklande för 

eleverna utan forskningen som tillhandahållits i denna uppsats visar att elever gissar sig 

till vad lärare är ute efter i uppgiften. 

 

Bommarco och Parmenius Swärd (2012 s. 115–117) menar att skrivundervisningen är 

den viktigaste delen i ämnet svenska men samtidigt den svåraste och mest utmanande i 

svensklärares arbete. De redogör för en skrivundervisning där skrivande sker i flera led 

och de menar att denna typ av skrivundervisning verkar språkutvecklande för elever. 

Detta sätt innebär att skrivandet ska kännas meningsfullt för eleverna genom att skri-
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vandet vävs samman med pågående verksamhet samt att skrivandet ska ske i flera faser. 

Det är viktigt att skrivandet fyller en funktion för eleverna genom att varje moment eller 

arbetsområde innehåller skrivundervisning. Om skrivande enbart är lösryckta aktiviteter 

som ska klaras av, exempelvis olika texttyper som elever ska skriva i olika svenskkurser 

på gymnasiet, leder det till omedvetna skribenter enligt Bommarco och Parmenius 

Swärd. Genom rikligt med skrivundervisning hinner elever träna och utveckla sin skriv-

förmåga. Studien visar även att samtal om elevers texter i form av respons har positiv 

påverkan på elevers språk- och kunskapsutveckling, dessutom får elever träna på sin 

kommunikativa förmåga vilket också verkar språkutvecklande. 

 

Pamenius Swärd (2008 s. 227–228) belyser hur elever hanterar skrivaktiviteter och hur 

villkoren för skrivandet påverkar elevers självbild vad gäller deras skrivande. Studien 

visar tydligt att elever saknar explicit skrivundervisning och att de skrivuppgifter elever 

ska skriva ska fungera som betygsunderlag. Självklart kan skrivuppgifter fungera som 

betygsunderlag men för att de ska fylla den funktionen på ett rättvist sätt är det viktigt 

att elever får rikligt med skrivundervisning. Bristen på explicit skrivundervisning och 

samtal om elevers texter leder till en svag genreutveckling och svag förmåga vad gäller 

kunskap om olika texter. Elevers syn på skrivande är ofta oklart, det vill säga syftet med 

texter och att lära sig dess strukturer, eftersom undervisningen inte ger de grunder elever 

behöver för att ta sig an uppgiften. Som tidigare nämnt tenderar skrivuppgiften att in-

troduceras direkt, i vad som i cirkelmodellen är sista fasen, vilket leder till att elever 

ofta får gissa sig till vad lärare efterfrågar. Detta resulterar i att elever blir bedömda uti-

från vad de förväntas kunna, men utan undervisning, istället för i förhållande till vad de 

faktiskt blivit undervisade i. En del elever skriver bra texter utan undervisning genom 

att de lyckats att förstå hur förväntningarna på bra texter ser ut, vilket leder till att elever 

som inte har den förmågan inte får chans att skriva texter utifrån sin egentliga förmåga. 

En annan slutsats som Parmenius Swärd (2008 s. 228) redogör för är att skrivande i 

svenskämnet fortfarande är kopplat till tidsanpassning och disciplin. Elever förväntas 

skriva sina texter på kort tid och de behöver ha stor självdisciplin för att klara av att 

skriva de texter som de blir tilldelade. Detta kan leda till att många elever inte klarar av 

de skrivuppgifter de tilldelas. Att då dessutom förväntas skriva sina texter under en kort 

tid på egen hand, vilket jag inte anser är relevant när det kommer till elevers språkut-

veckling, försvårar skrivandet för vissa elever. 

 

Hansson (2011 s. 136) visar även han att skrivundervisningen i svenskämnet till stor del 

består av implicita skrivuppgifter som sedan lämnas av elever för att sedan få tillbaka 

dem rättade så att de kan bearbeta dem. Detta tillvägagångssätt kallar Hansson för en 

bantad skrivprocess eftersom det är slutprodukten som är central och bedöms istället för 

vägen till slutprodukten. Det som enligt Hansson ska vara det centrala är elevers med-

vetna lärande, genom att de får bearbeta sina texter längs vägen i form av en skrivpro-

cess. I studien synliggörs en övningsdiskurs där elever förväntas att själva kunna ut-

veckla sitt språk och sitt skrivande, vilket leder till en implicit skrivundervisning. 
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6.2.2 Resultatdiskussion intervjustudie 

 

I denna resultatdiskussion analyseras resultatet från intervjuerna utifrån de aspekter som 

har formulerats med hjälp av det diskursanalytiska angreppssätt denna uppsats antar. I 

slutdiskussionen kommer resultatet att diskuteras tillsammans med den systematiska 

litteraturstudien, utifrån de frågeställningar denna uppsats har besvarat. 

 

Intervjustudiens resultat har gett en inblick i hur genrepedagogiken fungerar i praktiken 

utifrån svensklärarnas utsagor. Resultaten visar också att de intervjuade svensklärarna 

anser att en genrepedagogisk undervisning ger eleverna en trygghet genom den stöttning 

och de faser som en genrepedagogisk undervisning ger. Eleverna kan då fokusera mer 

på textens kvalité. Den största utmaningen i svenskundervisningen enligt lärare 4 är att 

det är för svårt för eleverna. De förväntas kunna utföra skrivuppgifter utan några större 

förberedelser, det vill säga de introduceras direkt till cirkelmodellens sista fas. Alla in-

formanter är överens om att cirkelmodellens fyra faser alltid bör följas och användas 

men att det ändå kan finnas undantag om till exempel texttypen de ska arbeta med inte 

är helt ny för eleverna. Faserna fyller olika funktioner som är viktiga för att eleverna ska 

få de kunskaper de behöver och för att resultatet med textarbetet ska bli bra. Det blir 

tydliga strukturer och eleverna vet vad de ska göra. 

 

I intervjuerna framgick det att lärarna upplever att alla elever drar nytta av ett genrepe-

dagogiskt arbetssätt. Lågpresterande elever som har svårt att komma igång, inte känner 

sig bekväma i sitt skrivande eller har svårt med innehållet får en skjuts av ett genrepe-

dagogiskt arbetssätt. Elever som inte har några större svårigheter eller de som ses som 

högpresterande får även de en skjuts framåt och kan då prestera ännu bättre. 

 

Svensklärarna fick reflektera över vilken kunskap de anser att eleverna behöver för att 

nå de uppsatta kunskapskraven och var och en kom fram att elever behöver mycket kun-

skaper om olika texttyper. Med kunskaper menar de hur olika texttyper är uppbyggda, 

det vill säga kontext och språkliga mönster. Elever behöver också ett metaspråk ef-

tersom en grundpelare inom genrepedagogiken är kommunikation som bygger på sam-

tal om språket. I intervjun med lärare 3 redogjorde hon för svårigheter eleverna möter i 

undervisningen. Dessa svårigheter menar lärare 3 har att göra med att texter inte alltid är 

en renodlad texttyp vilket kräver att elever kan göra så kallade inferenser och att de kan 

dissekera en text för att hitta olika delar. Flera av svensklärarna menar då att om elever i 

de lägre årskurserna får en genrepedagogisk undervisning har de lättare för att göra infe-

renser och dissekera texter när de kommer till gymnasiet. 

 

De intervjuade svensklärarna upplever att det genrepedagogiska arbetssätt de nu har 

skiljer sig från deras tidigare undervisning. De går mer in på detalj i texterna och kan 

stötta eleverna mer. Själva genrepedagogiken i sig är ett stöd för eleverna menar 

svensklärarna eftersom arbetssättet är tydligt strukturerat. Svensklärarna känner att även 

de har fått mer kunskap om texters uppbyggnad och att de har blivit mer medvetna om 

elevers språkutveckling och de verktyg som både de och eleverna behöver för att lyckas. 
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Svensklärarna uttryckte att sedan de började att använda sig av genrepedagogiken i 

undervisningen har eleverna utvecklats språkligt. Eleverna klarar av att skriva längre 

texter och texterna har blivit fylligare. En annan positiv effekt som svensklärarna har 

sett är att eleverna gärna vill skriva olika texter, något de inte upplevde tidigare. Elever-

nas prestationer har även förbättrats; eleverna skriver texter med en större lätthet och 

slutresultatet blir av högre kvalité. 

 

Diskursaspekterna som har formulerats och varit relevanta för denna undersökning är 

dessa nedanstående: 

 

• Vilka kopplingar till olika texter (enligt det vidgade textbegreppet) framkommer 

när de intervjuade svensklärarna beskriver sina erfarenheter av genrepedagogik? 

Vilken kännedom har de om den litteratur som analyseras i litteraturstudien och 

som tas upp vid intervjuerna? 

• Finns det aspekter i genrepedagogikens undervisningsmodell som på ett påfal-

lande sätt är frånvarande eller exkluderade i de intervjuade svensklärarnas re-

flektioner? 

• Vilken syn på, eller version av, genrepedagogik respektive likvärdig utbildning 

framställs som den normala eller legitima? 

 

Den första punkten formulerades för att se om de intervjuade svensklärarna har fått kun-

skap om genrepedagogiken från andra forskare än de som används i denna undersök-

ning, men det framkom inte. Lärare 2 fick gå en utbildning för Britt Johansson där de 

läste Låt språket bära, en bok som även jag har använt mig av i denna studie. Anled-

ningen till att några andra forskare inte har nämnts kan vara att de forskare som jag har 

använt mig av är de mest framstående inom genrepedagogisk forskning. Lärare 1 pra-

tade om att det är viktigt att ha mycket kunskap om genrepedagogiken och tillhörande 

undervisningsmetod för att undervisningen ska bli så bra som möjligt för eleverna och 

för att faserna i cirkelmodellen ska fylla sin funktion. Lärare 1 menar att det är viktigt 

att gå utbildning inom genrepedagogiken för att få välgrundade kunskaper samt att man 

får handledning från utbildaren. Genom att bara läsa forskning är det inte säkert att man 

få de kunskaper som lärare 1 anser att man behöver men hon säger samtidigt att man 

ändå kan undervisa utifrån cirkelmodellen. 

 

Den andra punkten formulerades för att ta reda på om de intervjuade svensklärarna valt 

att inte använda sig av vissa delar av den genrepedagogiska undervisningsmodellen och 

om så är fallet varför de valt att plocka bort dessa delar. Syftet med denna diskursaspekt 

var att se om lärarna har gjort en egen tolkning av genrepedagogiken som kanske kan 

bidra till nya användningssätt av genrepedagogiken i undervisningen. I intervjuerna 

framgick det att svensklärarna var överens om att alla faserna är viktiga och bör vara 

med eftersom de fyller olika funktioner som är viktiga för att resultatet ska bli bra. De 

berättade att ibland kunde de gå igenom vissa faser lite snabbare om de märkte att ele-
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verna hade tidigare erfarenheter av vissa texttyper. Den informationen gav nya kun-

skaper om genrepedagogiken som arbetssätt då detta inte framgick i den forskning som 

har använts i denna uppsats. Genom att de har arbetat utifrån genrepedagogiken en tid 

har de lärt sig att läsa av eleverna samt att de är bekväma med genrepedagogiken för att 

veta hur de ska gå tillväga och då se om det är vissa faser de inte behöver göra ingå-

ende. 

 

Den tredje punkten formulerades eftersom det är relevant för denna undersökning om 

forskningens slutsatser som har tillhandahållits i litteraturstudien är ungefär densamma 

som de slutsatser som tillhandahållits i intervjustudien. De båda studierna har undersökt 

samma frågeställningar men med olika infallsvinklar, den ena genom forskning och 

litteratur och den andra genom intervjuer. Slutsatserna grundar sig i synen på genrepe-

dagogikens effekter på elevers språkutveckling och som undervisningsmetod. Resulta-

ten från de båda studierna visar på samma saker. Lärarnas reflektioner om genrepeda-

gogiken är att de upplever att eleverna utvecklar sitt språk samt att undervisningen blir 

mer likvärdig. Eleverna får utgå från sina tidigare erfarenheter och får den stöttning de 

behöver för att klara av undervisningen. 

 

Slutligen formulerades den sista punkten för att i denna undersökning komma fram till 

en slutsats för vilken syn, eller version av, genrepedagogiken och likvärdig undervis-

ning som visar sig i litteraturstudien och i intervjuerna. 

 

6.3  Slutdiskussion 
 

I denna undersökning har den systematiska litteraturstudien och intervjustudien kom-

pletterat varandra på ett givande sätt. Litteraturstudien har resulterat i en fördjupande 

redogörelse för genrepedagogiken som ett språkutvecklande arbetssätt och som ett ar-

betssätt för att elever ska uppnå bättre studieresultat. Intervjustudien har givit ett mer 

reflekterande resultat från de intervjuade svensklärarnas erfarenheter av att ha en genre-

pedagogisk undervisning. Båda studiernas resultat visar också på att ett genrepedago-

giskt arbetssätt ger i grund och botten en likvärdig undervisning eftersom genrepedago-

giken utgår från att alla elever har olika förkunskaper och förmågor. 

 

Det har visat sig utifrån forskningen och svensklärarna att genrepedagogiken är en bra 

metod för alla elever. Några av de intervjuade svensklärarna menade att om man har en 

elevgrupp med många högpresterande elever går det att göra vissa faser i cirkelmodellen 

lite snabbare. Detta är inte något som har framkommit i den systematiska litteraturstu-

dien utan detta grundar sig i lärares erfarenheter från att arbeta utifrån genrepedagogi-

ken. Båda studierna visar att elever med hjälp av en genrepedagogisk undervisning kan 

prestera bättre utifrån sin förmåga. Cirkelmodellens faser gör eleverna, enligt svensklä-

rarna, trygga och de kan då fokusera mer på innehållet och kvalitén i texten. Resultaten i 

båda studierna visar att varje fas fyller en funktion som är nödvändig för att elevernas 

resultat ska bli så bra som möjligt. Utöver att de intervjuade svensklärarna upplever att 

eleverna blir tryggare med en genrepedagogisk undervisning och då kan prestera bättre 
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upplever de även att de har blivit tryggare och mer medvetna som lärare. Svensklärarna 

upplever att de har fått verktyg för hur de ska utforma sin undervisning samt hur de kan 

stötta eleverna och hjälpa dem framåt. Det som de har upplevt som svårt med en genre-

pedagogisk undervisning är bland annat att den tar tid och att den tiden inte alltid finns. 

Detta betyder att beroende på hur långa lektionerna är kan en genrepedagogisk under-

visning bli svår att följa. Genom att intervjua svensklärare har dessa aspekter fram-

kommit och lösningen enligt lärarna som har uttryckt detta är att inte gå in på djupet i 

alla faserna. Elevernas resultat kan då bli sämre, något som lärarna har uttryckt som en 

frustation. En annan aspekt som har framkommit i intervjustudien är att det krävs en del 

kunskap om genrepedagogiken för att kunna arbeta med den på bästa sätt i sin under-

visning. Lärare 1 menar att många lärare kanske besitter kunskaper om genrepedagogi-

ken men inte djupgående kunskaper som man får om man till exempel får gå en utbild-

ning inom genrepedagogik. Den aspekten medför en relevant del i denna undersökning 

eftersom i inledningen nämner jag teoretiska böcker om pedagogik och undervisning 

som lärarstudenter får läsa och lära sig av. Det krävs mer än att bara läsa avsnitt som 

handlar om genrepedagogik, eller annan undervisningsmetod, för att den ska fylla sitt 

syfte för både elever och lärare. 

 

Resultaten från litteraturstudien visade även vikten av skrivundervisning i ämnet 

svenska på gymnasiet. Forskningen som ligger till grund för detta resultat visar att 

skrivaktiviteter i undervisningen allt som oftast börjar med själva skrivuppgiften, det 

som är cirkelmodellens sista fas. Detta resulterar i att många elever inte har fått de kun-

skaper och verktyg som de behöver för att kunna utföra skrivuppgiften utifrån de ställda 

kraven. Eleverna kan då behöva gissa sig till vad läraren är ute efter med skrivuppgiften, 

vilket leder till att deras skrivutveckling inte hamnar i fokus i undervisningen. Skrivak-

tiviteterna består av implicita skrivuppgifter och skrivprocesserna bantas ner eftersom 

det är slutprodukten som är det centrala, inte vägen till slutprodukten vilket resulterar i 

att eleverna inte får den skrivundervisning de behöver för att utvecklas språkligt. De 

intervjuade svensklärarna pekade på att eleverna gärna vill skriva när undervisningen 

utgår från genrepedagogiken. Som tidigare nämnts blir eleverna trygga eftersom arbets-

processen blir tydlig i de olika faserna. Under skrivprocessens gång får de kunskaper 

och verktyg så att de sedan ska kunna skriva en egen text. 

 

De styrdokument från Skolverket (2019) som har varit relevanta för denna undersök-

ning säger att undervisningen ska vara individanpassad och att hänsyn ska tas till ele-

vers olika förkunskaper, behov och kunskapsnivå. I styrdokumentet för ämnet svenska 

på gymnasiet står det att undervisningen ska stimulera elevers lust att bland annat tala, 

skriva och läsa för att stödja deras personliga utveckling. Genom undervisningen ska 

eleverna ges möjlighet att utveckla sin språkliga förmåga och ges möjlighet att utveckla 

de språkliga redskap som krävs för vardags- och samhällsliv (Skolverket 2011 s. 160). 

Resultaten i denna undersökning visar att en genrepedagogisk undervisning kan upp-

fylla Skolverkets riktlinjer för likvärdig undervisning och de delar från styrdokumenten 

som är relevanta i denna undersökning om ämnet svenska på gymnasiet. Trots att denna 

undersökning pekar på att genrepedagogiken kan uppfylla dessa krav är det inte säkert 
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att den alltid gör det eftersom det finns många faktorer som påverkar elevers språkut-

veckling och tiden i skolan, generellt. Dessa faktorer kan komma utifrån, eller att elever 

i en klass helt enkelt inte gillar denna undervisningsmetod. 

 

Egentligen är det inte så lätt att klarlägga vad som är synen på genrepedagogik. Det är 

kanske inte så enkelt att dra slutsatsen att synen på genrepedagogik är att den är utfor-

mad på ett sådant sätt att alla elever oavsett förkunskaper ska kunna ta till sig undervis-

ningen och ges möjlighet att nå de uppsatta kunskapskraven för ämnet svenska. Även 

om detta framgår i både litteraturstudien och intervjustudien. Denna syn är densamma 

som Skolverket (2019) redogör för när det kommer till likvärdig undervisning, det vill 

säga att undervisningen ska vara individanpassad och hänsyn ska tas till elevers olika 

förutsättningar, behov och kunskapsnivå. Utifrån Skolverkets styrdokument borde gen-

repedagogiken ses som ett ideal. Samtidigt så har det framkommit i intervjustudien att 

cirkelmodellen tar tid, att en fas kanske inte alltid går att slutföra under en lektion och 

att det då blir svårt att få ett bra flyt eftersom samma fas avslutas under en annan lekt-

ion. Det framkom också att vissa faser i cirkelmodellen kan man göra lite snabbare om 

eleverna redan är bekanta med en viss texttyp. Att alla elever i en klass skulle ha samma 

förkunskaper om en viss texttyp är rätt osannolikt, vilket innebär att faserna i cirkelmo-

dellen måste göras grundligt för att alla elever ska få samma förkunskaper. Risken blir 

då att eleverna hamnar i uttråkningszonen eftersom de får låg kognitiv utmaning och 

mycket stöttning i och med cirkelmodellens faser och lärarens handledning. 

 

Fenomenet genrepedagogik kan ses utifrån ett metaperspektiv där ovan nämnda 

aspekter kan ses som belysande. Genrepedagogiken är en av många undervisningsme-

toder. Undervisningsmetoder tas fram för att hjälpa elever att lyckas i skolan och för att 

stötta och handleda lärare i undervisningen som ska utformas så att så många elever 

som möjligt når de uppsatta kraven. Genom tiderna har det alltid varit olika ideal när det 

kommer till undervisningsmetoder. Idag anser jag att genrepedagogiken ses som ett ide-

al och att det kan ge både lärare och skolor status om de använder sig av genrepedago-

giken. Det som har framkommit i denna undersökning utifrån litteraturstudien visar på 

det. Det som har framkommit i intervjustudien visar till mesta del det, men det har även 

framkommit några negativa aspekter som jag anser är viktiga att belysa och ha i åtanke 

om man vill använda sig av genrepedagogiken i sin undervisning. 
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7 Slutsatser och vidare forskning 
 

Jag har undersökt gymnasielärares uppfattningar och erfarenheter av att arbeta utifrån 

genrepedagogiken, i ämnet svenska. Jag har även gjort en systematisk litteraturstudie 

om genrepedagogik. De intervjuade lärarna var alla överens om att genrepedagogiken är 

en bra undervisningsmetod för att hjälpa eleverna att utveckla sitt språk samt för att ge 

dem möjlighet att förbättra sina förmågor. De upplevde också att de själva har blivit mer 

kunniga och uppmärksamma på elevers behov och utveckling, tack vare genrepedago-

giken. En nackdel som framkom i intervjuerna var att cirkelmodellens faser tar tid och 

att lektionstiden då inte alltid är tillräckligt lång vilket gör det svårt att få till undervis-

ningen efter cirkelmodellen. En annan nackdel som framkom var att cirkelmodellen kan 

vara svår att använda i en klass eftersom elever har olika förkunskaper med sig när de 

kommer till gymnasiet. Detta kan innebära att vissa elever kan vissa texttyper bättre än 

andra och kan då bli uttråkade i några av faserna, eftersom de redan har de kunskaper 

som faserna ämnar att bygga. I den systematiska litteraturstudien framkom det forsk-

ningsresultat som visar att elever gynnas av en genrepedagogisk undervisning. Studier-

na visar på positiva effekter på elevers språkutveckling samt att de presterar bättre när 

genrepedagogiken används som undervisningsmetod. Den formar en likvärdig under-

visning eftersom den utgår från elevers individuella förkunskaper och förmågor. I resul-

tatet har det även framkommit att rikligt med explicit skrivundervisning är viktigt för 

eleverna för att de ska utveckla sitt språk och för att de ska öka sin genremedvetenhet 

som bland annat behövs för att de ska klara av svenskundervisningen och de uppsatta 

kunskapskraven. 

 

Vidare forskning kring genrepedagogiken kan beröra elevers motivation. Elevers moti-

vation hänger samman med elevers språkutveckling och prestationer och av den anled-

ningen skulle det vara intressant att undersöka om elevers motivation kan öka genom ett 

genrepedagogiskt arbetssätt. 
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Bilaga 1 
 

Intervjuguide 

 

Guide för genomförande av intervjuerna med svensklärarna 

 

• En kort presentation om mig själv 

• Uppsatsen presenteras 

• Förklaring av intervjuns upplägg och metod, det vill säga att informanterna är 

anonyma och att intervjun kommer att spelas in. 

• Informanterna har möjlighet att, vid intervjuns slut, lägga till eller ändra något i 

sina svar. Frågar även om jag får återkomma om det skulle dyka upp en oklarhet 

från min sida efter intervjun. 

• Avslutar med att tacka för informantens medverkan och att hen har möjlighet att 

höra av sig till mig om något relevant dyker upp som hen vill lägga till. 

 

Frågor till informanterna 

 

Informantens utbildning: 

Antal år i yrket: 

 

1. När började du intressera dig för genrepedagogik? 

2. Har du gått någon fortbildning inom genrepedagogik? 

3. Hur stor kunskap tror du att lärare har om genrepedagogik i allmänhet? 

4. Vilka faktorer anser du vara viktiga i en framgångsrik undervisning för första-

språkselever? 

5. Vilka språkliga förväntningar anser du att skolan har på eleverna generellt? 

6. Vilken kunskap om text anser du är nödvändig för att alla elever ska nå upp till 

de uppsatta kunskapskraven? 

7. Vilka utmaningar möter eleverna i svenskundervisningen enligt dig? 

8. Hur ser du på sambandet mellan språk- och kunskapsinnehåll i ett genreperspek-

tiv? 

9. Använder du dig av specifika läromedel uppbyggda efter genrepedagogikens 

undervisningsmetod? 

10. Använder du dig av genrepedagogikens alla delar i detalj eller genomför du end-

ast vissa delar? 

11. Vad anser du om de olika faserna i cirkelmodellen? (bygga upp kunskap, dekon-

struktion, gemensam konstruktion, självständig konstruktion) 

12. Finns det någon fas du tycker man kan utelämna? 

- Om ja, skulle man kunna ersätta den med något annat? 

13. Hur ger du stöttning till dina elever i klassrummet? 

- Vad har det för effekt? 

14. Ser du någon utveckling i elevernas texter, t.ex. har de förbättrat sina texter? 
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15. Genrepedagogik skapar en medvetenhet om texters övergripande strukturer. An-

ser du att det bidrar till att öka deras utveckling av sin skrivförmåga? 

- Bidrar denna medvetenhet även till ökad läsförståelse? 

16. Lägger du stor vikt vid att skapa en genremedvetenhet i din undervisning? T.ex. 

vilka bindeord som tillhör den valda texttypen eller vilket tempus den bör skri-

vas i. 

- Hur fungerar det tycker du? 

17. Hur tror du att eleverna upplever den genrebaserade undervisningen? 

18. Har du sett någon skillnad i olika elevgrupper? 

19. Vilka elever drar mest nytta av ett genrepedagogiskt arbetssätt? 

20. Vilka positiva effekter har du sett att genrepedagogiken har på elevers språkut-

veckling i din undervisning? 

21. Har du upplevt några svårigheter med genrepedagogik? 

22. Skiljer sig genrepedagogiken från tidigare arbetssätt enligt dig? 

23. Något övrigt du vill lyfta fram? 

 


