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Titel: Genrepedagogik 
- en studie om lärares uppfattningar av genrepedagogik, men särskilt för elever i 

läs- och skrivsvårigheter 
 

Engelsk titel: Genre pedagogy 
– a study about teacher´s apprehensions of genrepedagogy, especially for pupils 
in reading and writing disabilities 

 
 
Abstract 
 

Vår intention var att undersöka lärares uppfattningar av genrepedagogik. Denna 
pedagogik vilade på tre ben, en teori om lärande, en teori om språk samt cykeln för 
undervisning och lärande. Genrepedagogiken utvecklades i Australien för cirka 30 år 
sedan. Idag används den över hela världen. Pedagogiken hade som mål att utveckla 
elevers läs- och skrivförmåga oavsett socioekonomisk bakgrund.  

Metoden som låg till grund för vår studie var kvalitativa intervjuer. Vi intervjuade sex 
respondenter från olika delar i södra och mellersta delarna av Sverige. I analys- och 
resultatdelen presenterade vi våra resultat utifrån sex teman som svarade mot våra 
frågeställningar om lärares uppfattningar av genrepedagogik. 

Vårt resultat visade att våra respondenter genom genrepedagogiskt arbetssätt såg en 
positiv utveckling av elevernas skrivförmåga och en ökad språklig medvetenhet. De 
flesta respondenter såg alla faser i cirkelmodellen som lika betydelsefulla och eleverna 
kunde få den individuella stöttning som var relevant för var och en. Samtliga 
respondenter såg att texterna för elever i läs- och skrivsvårigheter förbättrades. Ur ett 
specialpedagogiskt perspektiv var det intressant att se att respondenterna uppfattade 
pedagogiken som positiv för elever i läs- och skrivsvårigheter. Vår studie visade att den 
systemisk-funktionella grammatiken var betydelsefull för att genrepedagogiken skulle 
vila på alla sina tre ben. Det var inte alla respondenter medvetna om. Vissa respondenter 
ansåg att arbetssättet kunde bli för tidskrävande, men framgångsfaktorerna övervägde.  
 
 

Nyckelord: Cirkelmodellen, elever i läs- och skrivsvårigheter, genrepedagogik, 
scaffolding, skrivmetoder, skrivprocessen, skrivutveckling, systemisk-funktionell 
grammatik. 
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1 Inledning 
 
Dagens samhälle ställer krav på sina medborgares läs- och skrivförmåga för att kunna 
tillgodogöra sig och värdera kunskap och information (Skolinspektionen 2011). Det 
som förslog som läs- och skrivkunnande för 30 år sedan räcker inte till i vårt moderna 
samhälle. I dag skriver vi mer än vi någonsin har gjort, både privat och i vår 
yrkesutövning. Vi faxar, sms:ar, mejlar, skriver på Facebook, bloggar, chattar med mera 
(Einarsson 2004). Idag är det snudd på krav att alla medborgare ska kunna förmedla sig 
skriftligt (Stadler 1998). 
 
Att kunna skriva kommer inte naturligt för oss utan är en kunskap som måste läras in. 
Skrivningen ställer krav på skrivarens språkliga, kognitiva och social-pragmatiska 
förmågor. Skrivaren ska kunna förmedla sin tanke till en mottagare som inte är 
närvarande vid skrivandets stund (Kamhi & Catts 2012). Den skrivna texten är 
dekontextualiserad och ett kommunikationssätt mellan en skrivare och en mottagare 
(Wengelin 2011). Skrivningen ställer även krav på skrivarens kunskap om stavning och 
meningsbyggnad (Carlström 2011). Dessa färdigheter är viktiga för att läsaren ska 
förstå den skrivna texten varför läs- och skrivinlärningen i skolan bör göras systematiskt 
och prioriteras för att eleverna ska lyckas (SPSM 2014). Men det räcker inte att läraren 
har många metoder, det väsentligaste är hur de används i klassrummet (Snow & Juel 
2007). I en stor metaundersökning kom Hattie (2009) fram till att läraren och dennes 
kompetens var den enskilt viktigaste omständigheten för att en elev ska lyckas i 
skolarbetet. Vårt intresse för skrivpedagogik väcktes när vi insåg att vi inte har 
tillräckliga kunskaper inom området. Vi undrar om det finns arbetssätt som gynnar 
elever med läs- och skrivsvårigheter och hur skulle en sådan undervisning se ut.  
 
I läroplanen skrivs att ”undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och 
behov. Den ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling (Skolverket 
2011 sid 8). Även Skollagen (2010:800) säger att alla elever ska få den stimulans de 
behöver för sin personliga utveckling utifrån sina förutsättningar för att kunna nå 
utbildningens mål. Skolan är den plats som ska tillhandahålla alla elevers lika rättigheter 
till läs- och skrivutveckling. Eleven ska enligt Lgr 11 (Skolverket 2011) kunna 
stavningsregler, interpunktion, kunna skriva texter till mottagare och anpassa språket 
efter olika syften, mottagare och sammanhang. Undervisningen ska stimulera elevernas 
intresse för att läsa och skriva. De ska även kunna skapa och bearbeta texter enskilt och 
tillsammans med andra (Skolverket 2011). De elever som befaras att inte nå målen i Lgr 
11 har enligt skollagen 3 kapitlet §7 och 8 rätt till särskilt stöd. När det gäller 
svenskämnet kan det innebära att eleverna i särskilt stöd har läs- och skrivsvårigheter. 
Dessa svårigheter kan uttrycka sig genom svag ordavkodning, svårt att förstå en skriven 
text samt svårigheter i att skapa och bearbeta en egen text. Även stavningen och 
interpunktionen är svårt för dessa elever (Höien & Lundberg 2009).  
 
 Undervisningen ska bygga på att flera elever ger uttryck för sina åsikter och dialogicitet 
(Dysthe 1996). Liberg, af Geijerstam och Wiksten Folkeryd (2010) hänvisar till 
undersökningar gjorda av Nilsson och af Geijerstam som pekar på att en svag inramning 
med stort eget ansvar för den enskilda eleven är svårare att hantera för  elever i särskilda 
behov än för starka och mer självständiga elever. Det är viktigt ur specialpedagogiskt 
perspektiv att undervisningen i skrivandet bygger på kommunikation mellan lärare och 
elev samt elever emellan (Liberg et al. 2010).  
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Vygotskij menar att det är genom samspelet och kommunikationen som eleverna lär sig 
bäst (Partanen 2011). En pedagogik som bygger på dialogicitet i klassrummet är 
genrepedagogik. Vi kom i kontakt med den under vår specialisering hösten 2013, och vi 
blev nyfikna. Genrepedagogik bygger på gemensamma samtal både elever emellan och 
elever och lärare, med målsättning att eleverna ska kunna skapa egna texter (Johansson 
& Ring Sandell 2012). Eleverna får tillfälle att utvecklas och rustas med olika språkliga 
verktyg, som till exempel grammatik och struktur i rätt sammanhang för att ge 
förståelse. När eleverna ges dessa språkliga redskap som tillskott utvecklar de även sin 
språkliga förmåga och därmed kan deras uppfattningar om omvärlden förändras 
(Förskoleforum.se 20140223). Genrepedagogik ska enligt Johansson och Sandell Ring 
(2012) ge lärare redskap att stötta elevernas utveckling av ett växande vardagsspråk och 
skolspråk. Den ser också vardagsspråk och skolspråk som lika betydelsefulla och inget 
kan kompensera det andra. Genom att använda den genrepedagogiska modellen bör 
eleverna kunna plocka fram och använda ett lämpligt språk i sitt skrivande (Johansson 
& Sandell Ring 2012). Genrepedagogikens struktur kan vara en hjälp för elever i sitt 
skrivande samtidigt som eleverna utvecklar med hjälp av läraren ett metaspråk, ett språk 
om språket. Denna pedagogik är en undervisning som sker i klassrummet på gruppnivå 
där det finns elever i behov av särskilt stöd (Gibbons 2009). Ur en specialpedagogisk 
synvinkel är det viktigt att elever i behov av särskilt stöd får uppleva en känsla av att de 
lyckas inne i klassrummet. Dessa elever är ofta i behov av tydlig struktur och explicit 
undervisning (Jenner 2004). Genrepedagogik bygger på synliga mönster och 
undervisning i grupp eller helklass. Idag används genrepedagogik över hela världen och 
även i Sverige. Vi tror att lärare har olika uppfattningar av hur genrepedagogik verkar 
som undervisningsmetod. Ur ett specialpedagogiskt perspektiv är det intressant att ta 
reda på dessa uppfattningar, särskilt hur det påverkar elever i läs- och skrivsvårigheter, 
eftersom dessa elever ofta har svårigheter att formulera sig i skrift samt skriva 
självständiga texter med god kvalité (Blåsjö 2010). 

“The child learns to control the genre, but in the process the genre comes to control the 
child” (Kress 1982 sid. 11). 
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2 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet är att ta reda på olika lärares uppfattningar av genrepedagogiken som 
undervisningsmetod i en klass, men särskilt för de elever som är i läs- och 
skrivsvårigheter.  
 

• Hur uppfattar lärare genrepedagogikens olika delar a) cirkelmodellen, b) 
scaffolding och c) systemisk funktionell grammatik? 

•  Hur uppfattar lärare att elever i läs- och skrivsvårigheter tar till sig 
genrepedagogik? 

• Vilka positiva respektive negativa uppfattningar har lärare av genrepedagogik? 
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3 Teori  
 
För att skapa en tillförlitlig teoretisk grund valde vi att använda oss av Dewey och 
Vygotskij vilka båda menar att inlärning sker bäst om undervisningen utgår från den 
lärande (Philips & Soltis 2010). Vi använde oss även av Martons variationsteori, som 
lägger tonvikten vid vad som händer mellan elever och undervisningsinnehåll. Den vill 
även hitta och identifiera mönster för att urskilja variationer (Marton & Tsui 2004, Pang 
& Marton 2013).  
 
3.1 Dewey och progressivism 
Dewey anser att de erfarenheter elever gör är en kombination av det relationella mötet 
och dess kontext. Han var den förste pedagogiske forskaren att hävda progressivismens 
fördelar, t ex att arbeta mest med processen och inte så mycket med produkten. Dewey 
menar att vi går miste om mycket av betydelsen i språket om vi inte räknar med dess 
sociala dimension. Språket används för att uttrycka våra tankar, men det är också ett 
redskap för sociala interaktioner, eftersom det skapar förståelse mellan människor 
(Vaage & Sveinung 2000).  
 
Enligt Dewey (1956) är all inlärning något aktivt, något som kommer inifrån, därför 
måste undervisningen utgå från eleverna. Det är eleverna som bestämmer inlärningens 
kvantitet och kvalitet (Dewey 1956). Tänkandet är ett instrument för handlande, därav 
uttrycket ”learning by doing” (Lundgren 1993). En elevs utveckling handlar inte om att 
något kommer i en viss ordning utan att eleven får nya förhållningssätt och nytt intresse 
tack vare sina nya erfarenheter. Dewey är övertygad om att dessa progressioner är ett 
resultat av handling som i sin tur förmerar elevens förnuft och bedömningsförmåga. Så 
småningom använder eleven ett utvecklat symboltänkande, vilket är arbetsbesparande, 
men sätts inte dessa symboler in i ett sammanhang, utan presenteras en och en, får det 
inte samma effekt (Vaage Sveinung 2000).  
 
3.2 Vygotskij och sociokulturellt perspektiv 
Det socokulturella perspektivet kommer ursprungligen från Vygotskij (Wertsch 1991, 
Säljö 2000). Vygotskij utgår från fyra perspektiv som är inflytelserika för lärande och 
undervisning: utveckling från vardagsbegrepp till vetenskapliga begrepp, utvecklingen 
av det inre talet, den proximala utvecklingszonen samt skriftspråkets betydelse för 
individens utveckling (Vygotskij 1978, 1999). Perspektivet framhäver vikten av den 
kollektiva aspekten av lärandet inom grupper mellan individer och i olika situationer 
(Vygotskij 1978). Kommunikationen har en central plats inom det socokulturella 
perspektivet, eftersom den tolkar våra erfarenheter (Säljö 2000). Det är enligt Gibbons 
(2009) samt Bråten  och Thurmann-Moe (1998) troligtvis så att elevens kognitiva 
utveckling behöver samspel, samarbete och samtal för att utvecklas vidare. Genom 
denna process ökar det individuella tänkandet och påverkar vad Vygotskij kallar ”det 
inre talet” – rösten inom oss själva som är vår samtalspartner i skilda resonemang och 
argumentationer (Vygotskij 1999). I klassrummet fungerar läraren som en vägledare 
som stöttar eleverna så att de får den utmaning de behöver (Philips & Soltis 2010). 
Vygotskijs begrepp ”zonen för närmaste utveckling” är en tankemodell där skillnaden 
mellan vad jag kan själv och vad jag förmår med hjälp av någon annan som kan mer än 
jag själv (Vygotskij 1999). I denna utvecklingszon har eleven ett stort engagemang och 
en positiv inställning till inlärning (Partanen 2011). Ett lärande som bygger på samspel 
får effekten att eleven kan utvidga sina trygghetszoner eftersom hen känner stöd från 
andra (Gibbons 2009).  
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3.3 Marton och variationsteori 
Utgångspunkt för variationsteorin är att fokusera på lärandets innehåll och de 
möjligheter som vuxna och barn har att inhämta kunskap om ett lärandeobjekt (Marton 
& Tsui 2004).  Med lärandeobjekt avses liten del av ett undervisningsområde (Pramling 
Samuelsson & Asplund Carlsson 2003, 2008) När någon vill att ett speciellt lärande ska 
bli möjligt, är det lika viktigt vad det är det består av, som vad det inte består av. Det är 
skillnaden som är betydelsefull för att kunna urskilja ny kunskap (Ling Lo 2012). Om 
en variabel skiftar medan den andra är konstant är det möjligt att se, förstå och hitta nya 
mönster (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson 2003). Detta är en nyckel till nytt 
lärande (Ling Lo 2012). Inom skolan behöver lärare redan i sin lektionsplanering se 
vilka mönster som går att urskilja men också vilka punkter som är kritiska och göra dem 
synliga, allt för att elever ska ta till sig kunskap. Ofta gör lärare ett ”lärandeobjekt” (den 
kunskap som är önskvärd att en elev tar till sig) större och vidare än vad elever klarar av 
och då är det inte säkert att något lärande sker (Ling Lo 2012). Om variationerna är 
tydliga har fler möjligheter att se och upptäcka skillnaderna. Är variationerna svåra att 
se uppstår inte lärande så lätt. Om det ges tillfälle till att se nya aspekter av ett 
lärandeobjekt så växer förståelsen. Olika uppfattningar blir till nya utvidgade begrepp 
och utökad kunskap. Om reflektion används regelbundet, visar sig vilka mönster som 
framträder, kan detta bli ett medel för att åstadkomma fler medvetna skillnader inom t 
ex utbildningsväsendet (Marton 2005). Variationsteorin fokuserar på vad läraren vill att 
eleverna ska lära sig och varför de lär i en situation men inte i en annan (Wernberg 
2005).  
 
Marton och Booths (2000) forskning om fenomenografi har skapat en plattform för 
variationsteorin att växa fram. Martons (2005) teori bygger på att variationsmönster i 
lärandet gör det möjligt för människor att erfara olika saker och på så sätt öka sitt 
lärande. Inom teorin går det att urskilja fyra olika variationsmönster/invarianser, 
generalisering, kontrast, separering och fusion. Den första handlar om generalisering. 
Denna variation innebär att samma mönster kan upprepas många gånger och ändå visar 
sig samma resultat varje gång. Ofta är det ett begrepp som är invariansen och något 
inom begreppet är den rörliga delen. Nästa varians benämns som separation, vilket 
innebär att variabeln är fast medan bakgrunden är förändrad. Det kan vara flera olika 
varianser som kommer fram genom att en synvinkel varieras. Tredje mönstret är 
kontrast. För att visa det mönstret måste vi visa vad det inte är. Det kan vara så att det 
invarianta är i bakgrunden och då blir det mönstret som varierar sig i förgrunden och det 
syns tydligt. Det sista variationsmönstret kallas fusion och denna varians uppträder när 
flera aspekter upplevs samtidigt. Fusion står för sammansmältning och helhet, vi kan 
iaktta flera aspekter samtidigt som vi upplever att det är en helhet (Marton 2005). 
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4 Bakgrund 
 
4.1 Skrivundervisning 
 En grundläggande del för att kunna skriva själv, är att kunna förstå och tolka skeenden i 
en läst text. (Rose & Martin 2012). Elever som börjar första klass har skilda 
erfarenheter av skrivande. Antalet möten med skriftspråket skiljer så mycket mellan 
elever att det blir svårt för en klass att vara jämbördiga i sitt skrivande (Lundberg 2010). 
Lärare måste anta ett specialpedagogiskt förhållningssätt i sin undervisning så att den 
passar alla. Det krävs av lärare att de lär känna sina elever och deras olika 
personligheter, förutsättningar, erfarenheter och inlärningsstrategier. Lärare bör vara 
nyfikna på elevernas tankevärld och hitta lämpliga verktyg för att tillägna sig sådan 
kunskap (Lagrell 2006).  
 
Enligt Skolinspektionens litteraturöversikt (2011) brister många skolor i undervisningen 
gällande bearbetning och kommunikation av texter. Eleverna ges inte möjligheter att 
bearbeta texter genom att samtala, ställa frågor, skapa gemensamma texter eller att se 
kopplingar texter emellan. Skolinspektionen anser att eleverna bör få tillfällen att bli 
bekant med olika texttyper utifrån elevernas individuella utvecklingsnivå deras 
personliga erfarenheter och intressen. Det är viktigt att skapa ett sammanhang för 
texterna där elevernas egna erfarenheter och förförståelse inkluderas. Enligt Ledin, 
Holmberg, Wirdenäs och Yassin (2013) är skrivpedagogikens grundinsikter inte 
ensartad eller endimensionell. Skrivandet förknippas med att tala och läsa. Därför är det 
viktigt att skrivandet inrymmer många textsorter samt interaktioner, som hjälper eleven 
att utveckla skrivkompetens inom olika genrer. 
 
Alatalo (2011) erfar i sin avhandling att många lärare har bristfälliga kunskaper om 
elevers skriftspråksutveckling, vilket medför svårigheter för lärare att bedriva en god 
läs- och skrivundervisning. Konsekvenserna blir att elever i riskzonen för läs- och 
skrivsvårigheter inte identifieras tidigt och därmed inte får den hjälp och det stöd de har 
rätt till. Ytterligare en konsekvens är att många lärare undervisar utan att känna till hur 
deras pedagogik egentligen inverkar på elevernas lärande. Enligt Snow och Juel (2007) 
är det just hur olika läs- och skrivmetoder praktiseras och omsätts i undervisningen som 
är betydande för framgångsrik läs- och skrivpedagogik.  
 
Genom att bedriva etnografisk forskning, samt lärande samtal på en skola finner 
Tjernberg (2013) vad som utmärker framgångsrik undervisning. Det krävs god och 
genomtänkt pedagogik för att elever ska ta till sig skolkunskap. Ett redskap i denna 
pedagogik är skrivande. af Geijerstam (2006) ser skrivande som en icke använd resurs i 
skolan. Lärarna i hennes avhandling har många gemensamma genomgångar med 
eleverna. Det är positivt ur flera perspektiv, dels får eleverna nya ord och begrepp 
förklarade för sig, dels kan de komma igång och veta vad som ska göras. Det i sin tur 
lämnar mer tid för läraren att hjälpa elever i särskilt stöd. Tjernberg finner också att 
lärarna i hennes avhandling använder textsamtal i klassen. Dessa samtal medverkar till 
att eleverna får strukturen i en text förklarad för sig. För att elever ska bli intresserade 
och delta har lärarna öppna frågor och de försöker utmana varje elevs tänkande om 
denna text. Om elever kan ta till sig detta kan de träna sig att se vad de kunde inom ett 
område tidigare och vad de kan nu med sin nya kunskap (Tjernberg 2013).  
 
För att elever ska bli självständiga skribenter anser Garme (2010) och Nilsson (2002) att 
eleverna behöver stöttning i det kognitiva skrivandet. Med kognitivt skrivande menar 
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Garme (2010) skrivandet för att minnas något eller för att lära sig. Även hon förespråkar 
textsamtal och värdesätter bearbetningen av texten. Samtal kring ett visst ämne 
underlättar för eleven när denne ska skriva en egen text. Bearbetningen kan ske genom 
att elever granskar varandras texter. Eleverna behöver då ha konkreta anvisningar om 
vad de ska titta på vid granskningen. Nystrand (1982) och Hoel Lökensgar (2001) 
skriver att det är bra om eleven har en bild av sin läsare, en medvetenhet om hur läsaren 
kan reagera på deras texter, vilket de får genom kamratrespons. Fokus flyttas från 
produkten som något slutgiltigt till något som kräver ett gott resultat. Denna pedagogik 
ger eleverna möjligheter att få hjälp att utveckla sin text till en färdig produkt. Norberg 
Brorsson (2007) har i sin avhandling studerat skrivande och skrivkontexter i 
grundskolan. Om respons endast ges vid slutprodukten och inte under skrivandets gång, 
utvecklas inte skrivandet Vidare är skrivundervisningen oftast uppgiftsbaserad och 
dessa inte är relaterade till varandra. Skrivundervisningen tillåter inte samtal och 
fördjupning av texter (Norberg Brorsson 2007). Vad som påverkar skrivutveckling är 
skrivuppgiften, dess mottagare, ett dialogiskt klassrum samt elevers olika 
förutsättningar att bli klar med en uppgift inom en rimlig tid. Norberg Brorsson (2007) 
har även funnit att skrivundervisningen i skolan kan utvecklas genom att grundskolan 
bygger upp ämnesdidaktiska nätverk. Vidare menar hon att både lärare och rektorer 
behöver kompetensutveckling. 
 
4.2 Skrivmetoder 
Svensk skola undervisar och har undervisat i processkrivning. I processkrivning tänker 
sig läraren att själva inlärningsprocessen finns med hela tiden men befinner sig i 
bakgrunden. Det är innehållet som är syftet med elevers skrivande. Processkrivning 
betonar vikten av autentiska läsare för att denna metod ska fungera optimalt 
(Arkhammar 1992). Skolväsendet har tagit för givet att elever lär sig skilda texttyper 
lika automatiskt som de lär sig tala. Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson (2003 & 
2008) samt Ling Lo (2012) menar tvärtom att ett lärandeobjekt framträder tydligt då 
läraren visar både vad objektet är och vad det inte är. På grund av detta räknar 
pedagoger med att det inte behövs uttrycklig undervisning inom skilda texttyper 
(genrer) (Gibbons 2009). Blåsjö (2010) däremot anser att processkrivande inte har slagit 
igenom i Sverige, då lärare och elever saknar verktyg för att ge konstruktiv respons. 
Lärarnas uppfattning är ofta att uppmuntra eleverna och inte anmärka. Eleverna saknar 
begrepp för hur texten är uppbyggd. Den progressiva pedagogiken som Dewey är 
förgrundsgestalt för kritiseras för att endast vara inriktad på elevernas egen process. 
Vilken produkt som kommer fram i arbetet är inte så intressant. Tyvärr är det nog så att 
progressiva metoder befäster osynliga orättvisor i ett klassrum, vilket följande citat 
belyser (Gibbons 2009).   

 
Elevernas individualitet och frihet kanske sätts mer i centrum i progressiva klassrum, men de 
blir i slutändan bedömda efter den måttstock som gäller för majoritetskulturen… även om 
undervisningsklimatet är trevligare framgår det inte klart och tydligt vad som egentligen 
förväntas av eleverna för att de ska lyckas… progressiva metoder tenderar att förstärka 
existerande sociala orättvisor eftersom det tycks som om det är eleven och inte skolan som ska 
klandras för ett misslyckande i en sådan öppen och stimulerande miljö. (Susan Feez 1995 sid 
9). 
 

Progressivismen har även fått kritik för att den inte vill undervisa explicit om språk- och 
skrivundervisning och det drabbar dem som har svårast att skriva en egen text. 
Språkinlärningen handlar nästan uteslutande om processen, den betonas mest inom 
Deweys teori. Ofta glöms resultatet bort. Eleverna ska kunna använda sina kunskaper 
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utanför skolan och då måste de ha tillgång till ett språk som är gångbart  (Martin 1989; 
Kalantzis, Cope, Noble & Poynting 1991). 
 
4.3 Skrivprocessen 
Vid skrivning krävs att eleven har förmågan att samla och strukturera sina tankar, att 
orden är rättstavade samt att handstilen är läsbar. Det är viktigt att lärarna är medvetna 
om den utmaning det är för elever att lära sig skilja mellan talat och skrivet språk (Druid 
Glentow 2007). Skriftspråk och muntligt språk är så att säga lite av varandras motpoler. 
För att uttrycka samma sak skriftligt som muntligt krävs många fler ord, eftersom det 
saknas andra komponenter som intonation och gester. Skriftspråk är en invecklad 
kommunikationsform. Det är t ex ganska vanligt att man gör en kladd som sedan 
renskrivs. Med eller utan kladd och renskrivning kräver skriftspråket mer eftertanke 
vilket motsvaras av vår inre dialog (Vygotskij 1999). Under skrivprocessen reviderar 
skribenten sin text så att den passar mottagaren, men om skribenten skriver om något 
välkänt, reviderar och planerar han/hon mindre. De skribenter som inte har 
automatiserat sin skrivning, planerar och reviderar mindre. Dessa skribenter 
detaljreviderar ofta sin text. Detta gäller elever med läs-och skrivsvårigheter, elever med 
dyslexi. Erfarna skribenter har ett mål. De vill få reaktioner av läsaren (Blåsjö 2010). 
Wengelin (2002) skriver i sin avhandling om textproduktion hos vuxna med läs- och 
skrivsvårigheter och döva. Hon kom då fram till att de som hade läs- och 
skrivsvårigheter fokuserade på stavningen och därmed glömde andra delar i skrivandet. 
De skrev ofta som de talade. De gjorde ingen skillnad på talspråk och skriftspråk. 
 
4.4 Elever i läs- och skrivsvårigheter (LOS) 
För att demokrati ska fungera i ett samhälle måste alla kunna komma till tals och göra 
välgrundade val. En ojämn skolsituation leder till att elever delas upp i olika grupper 
inkluderade och exkluderade, lyckade och misslyckade, vilket skapar tryck på lärare att 
förbättra sin undervisning Det är ett stort problem inom utbildningssektorn om det inte 
råder likvärdighet mellan elevers möjligheter att delta i lärandeaktiviteter (Rose & 
Martin 2012). Eftersom Sverige har en likvärdig skola inskriven i Skollagen (2010:800)  
bör skolan tillhandahålla skrivskicklighet för alla elever så de kan lyckas genom sin 
skoltid. Elever som fokuserar på sin uppgift klarar utvärderingar (t ex PISA, PIRLS, 
individuella texter, grupptester) bra, medan elever inom det specialpedagogiska fältet, 
vilka har svårt att koncentrera sig på sin uppgift, inte lyckas i samma utsträckning 
(Wiksten Folkeryd, af Geijerstam & Edling 2006). Den viktigaste bedömningen läraren 
ska göra är att se om undervisningen ligger på lagom nivå för eleverna, alltså strax över 
deras förmåga på egen hand (Vygotskij 1999; Partanen 2011). Denna del av 
undervisningen är lärarens ansvar. Förväntningar bör vara höga på alla i en klass, men 
stöttningen är differentierad beroende på individuella behov (Gibbons 2009). Wiksten 
Folkeryd et al. (2006) menar att om undervisningen ska grundas på skriv- och 
läsuppgifter för lärande, är det viktigt att eleverna får diskutera texter de har läst och 
skrivit, vilket följande citat stöder:  

 
En elev som är textrörlig har större möjligheter att bära med sig erfarenheter från textarbetet 
till andra sammanhang. Texterna, deras funktion och innehåll, lever vidare och kan fungera 
som stödstruktur för vidare kontakt med texter av olika slag. (Wiksten Folkeryd et al.  2006 s. 
184). 

 
Samtalen lyfter in elever i de skriftspråkliga delarna. Under samtalets gång byggs 
förförståelse upp och resultatet blir att textrörligheten utvecklas. Med textrörlighet 
menas den relation eleven har till en text. Textrörligheten visar hur eleven kan 
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sammanfatta huvudpunkter i texten, förklara oklarheter, göra generaliseringar, koppla 
texten till egna erfarenheter, prata om textens form och funktion samt diskutera syftet 
med texten för den tänkta mottagaren (af Geijerstam 2010).  
 
För elever i LOS, underlättas deras skrivande av goda strukturer samt gott för- och 
efterarbete. Med strukturerad undervisning får alla elever, men särskilt elever i läs- och 
skrivsvårigheter ett mer utvecklat skrivande som innebär att de mer och mer skriver i 
specifika syften och i specifika sammanhang (Gibbons 2009; Liberg 2007). Det är en 
kunskap som elever ska ha med sig från skolan och som ska vara införlivat med dem.  
Olikheter mellan elever i LOS och övriga reduceras genom att lärare förbereder dessa 
elever mer inför uppgifterna (Rose & Martin 2012; Martin 1984; Martin, Christie & 
Rothery 1987; Kalantzis et al. 1991).  
 
För elever i LOS kan det vara svårt att skilja på talat och skrivet språk, vilket gör att 
eleverna ofta använder sig av ett vardagsspråk i sina texter (Lundberg 1984). Det är lätt 
att lära med vardagsspråket men mer komplicerat med skolspråket (Gibbons 2009). 
Vardagsspråket skiljer sig från skolspråket på många sätt bland annat genom att 
vardagsspråket är muntligt, dialogiskt, spontant, konkret och situationsbundet medan 
skolspråket är skriftligt, monologiskt, planerat och abstrakt (Liberg et al. 2010). 
Vardagsspråket är det språk vi använder när vi talar med varandra, vilket innebär att 
talaren och lyssnaren är på samma plats i samma kontext. Lyssnaren kan använda sig av 
talarens olika ledtrådar utöver det språk som talaren använder, t ex gester, miner och 
blinkningar. En skriven text är enkelriktad då läsaren inte är närvarande vid skrivandet 
(Säljö 2000). Texten är dekontextualiserad medan talat språk är kontextbunden. När 
eleven skriver en text måste denne tänka sig vilka som är mottagare och hur de kommer 
att reagera på det skrivna. Nästan alltid är skrivna texter av mer självbärande karaktär än 
talat språk. Den är också mer informationstät och sammanhållen kring en textkärna och 
ofta ses den språkliga uppbyggnaden som mer komplex (Liberg 2007). Det är viktigt att 
lärare är medvetna om den utmaning det är för elever att lära sig skilja mellan talat och 
skrivet språk, särskilt elever i LOS (Druid Glentow 2007). Att förstå att det krävs olika 
skrivsätt för att skriva en matlista, skriva om gårdagens TV program eller vad som har 
hänt under helgen är nödvändigt för att kunna producera texter med skilda syften. Att 
läsa och skriva en hel klass tillsammans och sedan samtala om det man läser och skriver 
är sannolikt det viktigaste stöd som läraren kan ge ett barn för att läsning och skrivning 
ska utvecklas. Genom att läsa och skriva texter tillsammans och i olika sammanhang får 
eleverna mer erfarenheter som de kan använda sig av vid eget skrivande. (Liberg 2007).  
Den gemensamma läsningen och skrivningen medför att eleverna lär sig att distansera 
sig från sig själva och ta en annans perspektiv, vilket i sin tur enligt Pellegrini, Galda, 
Shockely och Stahl (1995) gynnar elevernas läs- och skrivutveckling. 
 
Vid skrivande spelar långtidsminnet stor roll, så även arbetsminnet. Långtidsminnets 
roll i skrivandet är att hämta fram idéer och tankar för att sedan transkribera dem som 
tecken på papper. Arbetsminnets roll vid skrivandet är att få meningarna att hänga ihop 
samt att hålla tankarna kvar vid det aktuella som ska skrivas. Elever med läs- och 
skrivsvårigheter producerar ofta korta texter som de sällan redigerar och omarbetar. 
Dessa texter kan vara ostrukturerade på grund av brister i arbetsminnet. De kan även 
innehålla många stavfel och en oläslig handstil. Att få ner en tanke till skrift kan vara 
svårt då eleven fokuserar på ordets stavning och därmed förlorar innehållet i tanken 
(Höien & Lundberg 2009). Även ordvariationen, den lexikala densiteten i texten är låg 
hos ovana skribenter vilket medför att texterna blir korta och innehållsfattiga (Wengelin 
2011). Elever i LOS har ofta sitt grundproblem i det fonologiska systemet, t ex att 
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koppla ljud till bokstav eller bearbeta och ta fram fonologiska representationer. Dessa 
hinder är en funktionsnedsättning och skapar svårigheter för den enskilde så fort denne 
ska göra något skriftspråkligt (Höien & Lundberg 2009). 
 
4.5 Genre 
I den australienska undervisningen av lärare i lingvistik pekas på en användbar och 
konkret beskrivning av genrer: de ska betraktas som stegvisa, målorienterade och 
sociala processer. Stegvis - för att det vanligtvis fordrar flera steg och faser för att arbeta 
sig igenom en genre. Målorienterad - efter demonstration av en genre är målet att kunna 
genomföra den och kunna lyckas med den. Socialt - för att vi arbetar med genrer i 
gemenskap med andra (Halliday 1978; Martin 2006; Hedeboe och Polias 2008). Knapp 
och Watkins (2005) däremot definierar genre som en språklig process vilken används 
vid utförandet av språket, t ex argumenterande och, beskrivande. Dessa består av olika 
språkliga och grammatiska strukturer.  
 
Det finns tre olika kunskapsinriktningar inom internationell genreforskning: nyretorik 
som behandlar kultur och människoteori, Sydneyskolan som står för mer tillämpbar 
teori/metod och till sist de kritiska teoribildningarna (Holmberg 2008). Denna studie har 
sin utgångspunkt i praxisorienterad och verklighetsanknuten genrepedagogik, den s k 
Sydneyskolan. Enligt Sydneyskolans definition finns följande genrer: beskrivning, 
berättelse, återberättelse, förklaring, instruktion och ställningstagande, medan 
nyretoriken anser att recept, kåseri, polisrapport m m kan vara olika typer av genrer 
(Holmberg 2008). 
 
4.6 Genrepedagogik 
 
4.6.1 Historik 
Under 1980- och 1990 talen växte forskning om genrepedagogik fram (Holmberg 2008) 
på grund av upptäckten att alltfler elever i den australienska ursprungsbefolkningen 
misslyckades att få ett komplett skriftspråk där dessa elever kunde använda sin 
skrivförmåga och göra sin röst hörd i samhället. Med andra ord måste skrivpedagogiken 
göras om och bli tydlig för dessa elever (Martin & Rose 2007). Detta ledde till flera 
stora forskningsprojekt, bland annat The Writing Project och Lanugage and Social 
Power. Resultaten var så goda att denna skrivpedagogik införlivades med kursplanerna i 
Australien (Rose & Martin 2012).  Så småningom kom pedagogiken att kallas 
genrepedagogik. Den brittisk/australiska lingvisten Michael Halliday utvecklade genom 
forskning i systemisk funktionell lingvistik en språkteori. Halliday hävdade att språket 
är ett resultat av en social konstruktion som medverkar i allt vad vi gör. Det skapas av 
människors behov av kommunikation (Halliday 1985, 2004). När vi använder språket 
gör vi olika lingvistiska val med vår kommunikation. Valen beror på vilken kultur vi är 
uppfödda i, vilket mål vår kommunikation har. När vi väljer så skapar vi på sikt mönster 
som vi använder utan att fundera så mycket på dem, vi internaliserar dem. Andra 
forskare som påverkade denna metod var den brittiska sociologen Bernstein, Vygotskij 
och Burner. Bernstein förordade en pedagogik där skolväsendet överbryggde de 
ojämlika förhållanden som rådde mellan olika grupper av elever och ojämlikhet som 
ledde till skillnader i elevernas resultat (Rose & Martin 2012). Den ryska psykologen 
Vygotskij utvecklade den sociokulturella teorin medan den amerikanska 
utbildningspsykologen Burner förde fram begreppet ”scaffolding”. Dessa tre bidrog 
både till genrepedagogikens teoribildning samt framväxt (Kuyumcu 2011).  
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4.6.2 Genrepedagogikens tre ben 
Genrepedagogiken vilar på tre ben, vilket visas i figur I. Den använder sig av 
Vygotskijs (1978, 1999) teorier om lärande och dialogicitet i ett sociokulturellt 
sammanhang (Kuyumcu 2011) och Hallidays språkteori där språket ingår i våra sociala 
strukturer (Johansson & Sandell Ring 2012). Det tredje benet har stegvis undervisning 
som en central del i pedagogiken. Genrepedagogik utvecklar ett metaspråk som lärare 
och elever kan utnyttja i arbetet med de olika genrerna (Rose & Martin 2012, Holmberg 
& Karlsson 2013).  
 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur I, bilden är tagen ur Johansson & Sandell Ring (2012) sidan 28 enligt medgivande från förlag. 
 
Syftet med genrepedagogik är att medvetandegöra eleverna om olika genrer genom att 
tydligt undervisa om varje del och struktur (Johansson & Sandell Ring 2012; Kuyumcu 
2013). Det finns en medveten tanke med genrepedagogik. Den ska hjälpa elever från 
mindre litterata hem att utvecklas för att kunna uttrycka sina åsikter och delta på 
samhällsnivå (Berge & Ledin 2001). Genom explicit undervisning utvecklar 
genrepedagogiken ny kunskap inom ett visst skolämne i samtal tillsammans med 
eleverna (Johansson & Sandell Ring 2012; Kuyumcu 2013). En skola kan använda 
metoden i alla ämnen, för det ger elever förståelse för vilket språk som passar i vilket 
läge. Alla skolämnen har eget språk egna termer som en elev ska vara förtrogen med. 
Genom att läraren använder genrepedagogik ges elever större möjligheter att lära sig 
mönstren i respektive ämne. De lärs in steg för steg och i en kontext (Johansson & 
Sandell Ring 2012; Kuyumcu 2011). Hyrefelt  berättar för Lärarnas nyheter (20140905) 
att genrepedagogik fokuserar på vilka ord som är relevanta för varje specifikt 
ämnesområde. Genom ett sådant arbetssätt får eleverna fler språkliga byggstenar att 
använda. Idag har Hyrefelt inte många specifika svensktimmar, utan använder de 
timmarna till att utveckla elevernas ordförråd samt genreskrivande i olika ämnen 
(Lärarnas nyheter 20140905). Genrepedagogik bygger på tre grundläggande 
skrivfamiljer, berättarfamiljen, faktafamiljen och evaluerande familjen, som grenar ut 
sig i sex skilda subgenrer. (Johansson & Sandell Ring 2012).  De sex underliggande 
genrerna har sina egna språkliga attribut och på så sätt kan läsaren känna igen vilken typ 
av genre det är frågan om, t ex vet de flesta vilken skriftlig form t ex en tidning har 
(Gibbons 2009). Genrepedagogik ger en beredskap för elever så de får förståelse för 
vilket språk som passar i vilket läge (Johansson & Sandell Ring 2012).  
 
4.6.3 Cirkelmodellen  
För att elever ska upptäcka en genrers struktur och kunna använda den i sitt eget 
skrivande använder sig genrepedagogiken av en cykel för lärande, se figur II (Johansson 
& Sandell Ring 2012; Gibbons 2009). Det är en modell som har utvecklats av Martin 
och Rothery (1986) som bygger på fyra faser, bygga upp kunskap, modellering och 
dekonstruktion, gemensam konstruktion samt självständig konstruktion (Hedeboe & 
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Polias 2008) och kallas på svenska för cirkelmodellen (Knapp & Watkins 2005). 
Modellen vill lyfta fram relationen mellan kontext och text och vilket syfte som genren 
använder för att skapa mening. I modellen ses genren som en process (Derewianka 
2011). När cirkelmodellen används regelbundet i en klass, behöver inte klassen lägga 
lika mycket kraft på fas två och tre efter en tid som när arbetssättet är nytt. Modellen 
fungerar bra i alla åldrar. (Gibbons 2009). Cirkelmodellen är inte lika individorienterad 
som t ex den progressiva pedagogiken, utan vill skapa samarbete elever/elever och 
elever/lärare emellan. Kan samarbetet utvecklas påverkas elevers språk positivt, men det 
beror både på lärarens och elevernas aktiva förhållningssätt för att lärande ska ske. 
(Gibbons 2009). Genrepedagogikens explicita undervisning synliggör textstrukturen i 
läromedelstexter, vilket medför att eleverna blir medvetna om mönster i olika texttyper 
beroende på textens syfte (Kuyumcu 2011). Variationsteorin framhåller att vid 
reflektioner framträder skillnader i mönster (Marton 2005). 
 

                   
Figur II, bilden tagen ur Hedeboe & Polias (2008) sidan 15 enligt medgivande från 
förlag. 
 
De fyra faserna som beskrivs nedan är sammanfattade från följande referenser, (Martin 
& Rothery 1986; Martin 2006; Hedeboe & Polias 2008; Rose & Martin 2012; 
Johansson & Sandell Ring 2012; Kuyumcu 2013). 
 
Fas 1 Bygga kunskap pedagogiskt engagemang 
I den första fasen i cykeln formulerar läraren tydligt aktivitetens mål och syfte, 
Tillsammans i hela gruppen, i mindre grupper eller två och två tar läraren reda på 
elevernas förkunskaper. Läraren får då reda på elevernas styrkor och svagheter. På så 
sätt aktiveras elevernas förförståelse och läraren kan ge stöd så att eleverna kan utveckla 
sin förståelse ytterligare. I denna fas tillägnar sig eleverna kunskaper om ämnet samt 
ämnesspecifika ord, begrepp och uttryck. Det är lika viktigt för eleven att ha kunskaper 
om ämnet som strukturen i språket. 
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Fas 2 Modellering och dekonstruktion 
Syftet med fas två är att eleverna får en förståelse för hur de olika delarna i en text 
bidrar till att texten uppnår sitt syfte. Eleverna får möta modelltexter för den genre som 
de ska arbeta med. Textens syfte, struktur och språkliga drag diskuteras. Genom samtal 
upptäcks mönster och språkliga drag i texten. I denna fas upptäcker eleverna att texten 
byggs upp i olika steg. Tillsammans utvecklar eleverna i klassen ett gemensamt språk, 
ett språk för att tala om språket, ett metaspråk. 
 
Fas 3 Gemensam textkonstruktion 
Med hjälp av modelltexten har eleverna skaffat sig kunskaper om genrens språkliga 
struktur och kan nu tillsammans med läraren skapa en gemensam text i klassen. 
Skapandet av en gemensam text sker i samtal med eleverna, där eleverna delger sina 
kunskaper om ämnet och genren. Läraren styr skrivandet genom att ställa frågor om 
textens olika steg och språkliga val. Eleverna får även stöttning i hur de kan konstruera 
egna texter på en lite högre nivå än de skulle skriva på egen hand. 
 
Fas 4 Självständig konstruktion 
I denna fas ska eleverna använda sig av de kunskaper de tillägnat sig genom de tre 
första faserna, d v s genom ämneskunskaper, modellering och dekonstruktion samt 
genom skapandet av gemensam text, för att skriva en egen text. Läraren och elevens 
gemensamma kunskaper om ämnet och genren gör det möjligt att genom metaspråket 
ge eleverna explicit feedback på textstruktur och språkliga val samt hur eleverna kan 
förbättra sina texter.  
 
4.6.4 Systemisk-funktionell grammatik 
Inom systemisk-funktionell grammatik (SFG) utgår språket från fyra skikt, kontext, 
semantik, lexikogrammatik och fonologi, (se figur III). SFG förutsätter att all 
språkanvändning sker i en kontext, i ett sammanhang. Språket formas utifrån den 
kultur- och situationskontext språkanvändaren befinner sig i (se bilaga III). Semantiken 
är språkets betydelsenivå medan lexikogrammatiken innebär språket på satsnivå som 
realiserar den betydelse språkanvändaren vill överföra i ett visst sammanhang.  
Fonologin är språkets uttrycksdelar och består av ljud och bokstäver (Johansson & 
Sandell Ring 2012; Holmberg & Karlsson 2013; Halliday 2004). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  
 
                               
Figur III, Fritt tolkad ur Martin & Rose (2007) sidorna 10 och 29. 
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Den funktionella grammatiken innebär att den utgår från språkets förmåga att skapa 
betydelse i kommunikationen mellan människor (Holmberg & Karlsson 2013). Halliday 
skapade en modell som skildrar relationen mellan kontext och text. Han utgick från 
vardagligt sammanhang och fokuserade på olika kategorier inom kontexten såsom 
funktion, användning och syfte, (se bilaga A) (Johansson & Sandell Ring 2012; 
Holmberg 2006). Denna grammatik är inte densamma som traditionell grammatik där 
elever ska kunna sätta ut predikat och subjekt, utan ett metaspråk i textsamtal elever 
emellan samt mellan lärare och elever (Holmberg 2008). Det intressanta är vilket 
”arbete” varje grammatisk del utför, för att nå fram med sitt budskap (Johansson & 
Sandell Ring 2012). Axelsson (2009) och Hansson (2013) anser att SFG har en så 
betydelsefull funktion för genrepedagogik att lärare bör vara väl insatta i grammatiken. 
Annars är risken stor att modellen tenderar att bli statisk och kommunikationen går om 
intet. Om lärare har god kunskap i SFG blir grammatiken ett positivt verktyg och 
läraren har förutsättningar att förmedla dessa till sina elever. 
 
4.6.5 Scaffolding 
Begreppet scaffolding är grundläggande inom det genrepedagogiska förhållningssättet 
och är ett av de tre benen på ”pallen”, se figur I (Gibbons 2009). Scaffolding översätts 
till stöttning på svenska och började användas av Wood Bruner och Ross (1976) för att 
ge en bild av vad lärande inom närmaste utvecklingszon (Vygotskij 1999) kan vara. En 
metafor för scaffolding liknas vid en byggnadsställning som först är väldigt stabil, för 
att monteras ner allt eftersom eleven får mer och mer förståelse för genrens struktur 
(Hedeboe & Polias 2008, Johansson, Sandell Ring 2012). Om läraren förutser att eleven 
behöver mer stöd för att ta till sig något specifikt inom genrens struktur försöker läraren 
omge eleven med lämpligt stöd, s k scaffolding (Gibbons 2009). Den stöttning som 
genrepedagogiken syftar på är det stöd som utmanar elever att ta ett extra steg framåt 
både språkligt och kunskapsmässigt. Genom denna lärarsupport befinner sig eleven 
inom den närmaste utvecklingszonen, där enligt Vygotskij (1999) inlärning sker bäst 
(Gibbons 2009; Kuyumcu 2011). Genom cirkelmodellens fyra faser får elever den 
stöttning de behöver för att behärska en viss skrivuppgift självständigt. Genrens struktur 
hjälper elever att producera egna texter med ett syfte att skapa mening (Martin & 
Rothery 1986). Enligt Martons (2005) variationsteori är det av vikt att ett lärandeobjekt 
inte är för stort, utan avgränsas, då att ett lärande ske (Ling Lo 2012). Scaffolding är en 
process där läraren är vägledare i interaktionen. I processen har språket en viktig roll 
(Hedeboe & Polias 2008, Johansson & Sandell Ring 2012; Kuyumcu 2011). Enligt 
Hedeboe och Polias (2008) samt Johansson och Sandell Ring (2012) lär sig eleverna 
bäst i situationer med höga krav och stort stöd, vilket cirkelmodellen ger utrymme till. 
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5 Tidigare forskning 
 
Vi har valt att ta med Knutbyprojektet (Kucuymcu 2011) samt Modellklass 2010 
(Helsingborg & Landskrona stad 2012) i vår redovisning om forskning trots att de båda 
inte är forskningsprojekt utan utvärderingar av skolprojekt. 
 
5.1 Forskningsprojekt – skrivundervisning  
TOKIS är ett projekt där Ledin et al. (2013) i samarbete med lärare har utvecklat en 
skrivpedagogisk modell. Forskningsgruppen utgår från skrivandets grundprinciper, som 
synliggör en mångfasetterad textkompetens. De har undersökt vad som händer i klasser 
när undervisningen innehåller flera olika slags texter och textsamtal än vad som är 
vanligt. Undervisningen i projektet har byggt på att skapa texter för att kommunicera, t 
ex berätta, förklara, beskriva eller ta ställning. Genom textsamtal ger läraren stöd under 
skrivprocessen. Lärarstödet under skrivprocessen ger elever möjligheter att fokusera på 
olika aspekter av skrivandet. Syftet med projektet var att utveckla skrivpedagogiken. 
Projektet kan urskilja tre skrivpedagogiker som används ute i de olika skolorna, 
nyretorisk, genrepedagogik och expressiv skrivpedagogik. Projektet kom fram till att 
skrivprocesser tar tid och samtalet är en viktig tillgång och fungerar som stöd för 
skrivutvecklingen. Dessa samtal tillsammans med klassrumsaktiviteter kan enligt 
projektet bidra till att skrivmomenten blir både längre och mer interaktiva. Samtalen 
behövs för att ge ett stöd i skrivprocessen och skrivutvecklingen, då det är svårt att bli 
en avancerad skribent. Genom att utveckla ett metaspråk som hjälper eleverna att förstå 
hur en viss textaktivitet är uppbyggd blir det lättare för eleverna att skriva egna texter 
inom textaktiviteten. Den textaktivitet som eleverna visade sig ha svårast att behärska är 
den förklarande aktiviteten. Detta framgår som ett resultat av projektet. Elevers 
okunnighet i att skriva förklarande texter märks då elever skriver uppsatser samt när 
studenter skriver examensarbeten (Ledin et al. 2013).  
 
KAL-projektet är ett norskt nationellt projekt (Evensen 2003). Det är en 
kvalitetsgranskning av elevers skrivande i slutuppsatser efter genomgången grundskola 
(tionde skolåret). Projektet är ett samarbete mellan olika forskare (Evensen, Hertzberg, 
Berge och Anderson) från olika instituter. Texter från elever har samlats in efter en 
geografisk indelning av nationen i olika regioner. Därur har projektet valt 16 regioner 
med fyra klasser i varje region. Bedömare har granskat elevtexterna och analyserat dem. 
Projektet har även jämfört elevernas texter gentemot de läroplaner som gällde när 
eleverna gick i skolan. KAL-projektet har kommit fram till att det inte hade skett någon 
ändring i elevernas prestationer eller någon försämring av resultatet i och med den nya 
läroplanen. KAL-projektet har även analyserat examensprovens genreutbud. Eleverna 
har haft stora valmöjligheter och de valde oftast att skriva i berättande form. 
Argumenterande text valdes i väldigt liten utsträckning, vilket pekar på elevers 
svårigheter med argumenterande texter (Evensen 2003). Kuyumcu (2011) menar att 
svårigheter att skriva en argumenterande text beror på att eleverna saknar tillräcklig 
kunskap om genrens struktur. Knutbyprojektet (se sid 19) visade att genom 
implementeringen av genrepedagogik lyckades eleverna med stöttning utveckla sin 
förmåga att skriva argumenterande texter. Vid Linnéuniversitetet har Bergh Nestlog 
(2012) lagt fram en avhandling som undersöker om elevers argumenterande texter blir 
bättre med genrepedagogik. Det är tre klasser i mellanåren och speciellt då nio 
elevtexter som har analyserats ur olika perspektiv. Forskarens analyser ger förståelse för 
att elever i år 4-6 kan skriva argumenterande texter med hjälp av den stöttning som 
lärare kan ge genom genrepedagogik. Texterna jämförs med texter som skrevs före den 
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explicita undervisningen påbörjades. Resultatet visar att både lärare och elever skattar 
de nyskrivna texterna högst. Det fastslås i avhandlingen att skolan bör ta eleverna och 
deras texter på allvar. Gör skolan det växer eleverna och kan skriva mer och mer 
komplicerade texter. Som vuxna kan de göra sin röst hörd i det offentliga rummet 
(Bergh Nestlog 2012).  Vidare visade KAL-projektets textanalys att det finns en 
diskrepans mellan svaga och starka skrivare inom den argumenterande genren. Starka 
skrivare har mer ingående problemanalys i sina argumenterande texter än vad svaga 
skribenter har. Inom den berättande genren finns det ingen skillnad mellan svaga och 
starka skrivare (Evensen 2003).  

Skjelten (2013) har i sin avhandling använt sig av ett urval av elevtexter från KAL-
projektet genom att göra kvalitativa analyser och tolkningar av elevtexter vad som 
kännetecknar en god och en mellangod text utifrån bedömarnas betyg på texterna. 
Genom att analysera texterna och bedömarnas olika värderingsscheman skapar Skjelten 
ett nytt värderingsschema, för att hitta skillnader mellan goda och mellangoda texter.  
Hon delar in värderingsschemat i fyra områden, textstruktur, trovärdighet, (person-) 
engagemang och språkriktighet. Skjelten kom fram till att det för samtliga fyra områden 
går att urskilja kvalitetsskillnader i elevtexterna mellan goda skribenter och mellangoda 
skribenter. De mellangoda skribenternas texter är oftast långa, men kvalitén i texten 
skiljer sig från de goda skribenterna. De olika områdena får olika utfall beroende på 
vilken genre texten tillhör (Skjelten 2013). Enligt Skolverket (20140525) behöver 
troligen svenska lärare fundera på vad olika kunskapskrav i betygskriterierna betyder i 
förhållande till vilken genre det är frågan om. Skolverket (20140525) anser att det inte 
finns många studier i Sverige som handlar om vad som utgör nivåskillnader i elevers 
prestationer vad gäller textproduktion. Medan Kuyumcu (2010) har gjort en 
bedömningsmall som utgår från den språkliga modell som används inom 
genrepedagogik. Denna bedömningsmodell analyserar vilka språkliga resurser som 
eleven använder i sitt skrivande (Kuyumcu 2010). 

5.2 Forskningsprojekt - genrepedagogik 
Ledin (2001) har skrivit en artikel som presenterar fyra skandinaviska forskares syn på 
begreppet genre och dess praktiska följder för skrivande. De (Kalliokoski, Mauranen, 
Ongstad och Svensson) fick tre frågor att besvara, om kärnan i genrebegreppet, genre 
som ett retoriskt begrepp samt hur genrebegreppet används i textanalyser. Den första 
frågan förklarar flera av forskarna att genrer handlar om processer och sociala 
aktiviteter, t ex Mauranen svarar att genre är a type of social activity, which is acted out verbally. 
(Ledin 2001 sid 4). I den andra frågan menar Kalliokoski att genre kan ses som ett verktyg 
för att nå en viss effekt i den kultur man rör sig i. Genrer är ett sätt att både agera och 
påverka genom språk. Mauranen menar att genre är mindre rörligt, hon till och med 
använder ordet sedimenterad, medan retorik påverkas och ändras snabbare. Mauranen 
anser också att genrer i allmänhet är mer stabila, men inom dessa är retoriken i ständig 
utveckling. Svensson lyfter fram retorik som ett viktigt begrepp, t ex om en skribent vill 
skapa effekt i sin text så bör denne skriva så mottagaren ändå känner igen sig och kan 
tolka vilken typ av text det gäller, annars blir det ingen effekt. Ongstad skriver att en 
text är synlig medan genren är en ofrånkomlig undervattensström i texten, men utan 
genren blir det svårt att ”sortera” texten i rätt fack. På den tredje frågan visar det sig att 
flera av forskarna vill använda genre för att finna bra tolkningsramar. Det blir till och 
med bra validitet på analyser tack vare genrer. Kalliokoski menar att genrer möjliggör 
identifikation av olika texttyper. Läsaren kan också finna delar i en text som inte 
stämmer, eftersom det finns allmän kunskap om varje genre. Slutligen svarar flera av de 
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fyra forskarna att genreundervisning är viktig i skolans undervisning och därmed har 
den också en plats i skrivforskning (Ledin 2011). 
I Stockholmsområdet har genrepedagogiken implementerats från förskoleklass till 
skolår sex på hela Knutbyskolan (Kuyumcu 2011). Knutbyskolan har valt att 
implementera genrepedagogiken på grund av skolans låga resultat på nationella proven i 
år 5. Projektet har skett på halvtid under ett års tid. Sju stycken lärare har fått 
fortbildning i genrepedagogik av en projektledare. Dessa lärare har handlett de övriga 
kollegerna i olika pedagogiska verksamheter regelbundet under projektettiden. Syftet 
med projektet har varit att alla pedagoger ska undervisa enligt den genrepedagogiska 
modellen för att utveckla elevernas språkliga medvetenhet och ämneskunskaper. 
Knutbyprojektet har utvärderats för att se vilka effekter som genrepedagogiken har på 
elevernas genremedvetenhet. Projektet har utvärderats genom djupintervjuer av ett antal 
medverkande lärare samt enkäter till samtliga medverkande lärare. Det har även 
förekommit dokumentstudier samt klassrumsobservationer för att få en bild av hur 
genrepedagogiken har tillämpats i klassrummet. Elevernas texter har analyserats för att 
se vilken inverkan genrepedagogiken har haft på elevernas texter (Kuymcu 2011). 
Knutbyprojektet har visat resultat som innebär att implementeringen av 
genrepedagogiken medverkar till en positiv utveckling för många elever. 
Implementeringen av genrepedagogiken visar att elevernas språkliga medvetenhet och 
ordförråd ökade. Elevernas texter blev mer informationstäta samtidigt som både elever 
och lärare utvecklade ett metaspråk som används vid diskussioner om hur olika texter är 
uppbyggda. Vid skrivandet av berättelser har eleverna utvecklat sina grammatiska 
resurser för att kunna variera meningsstrukturen. De har även utvecklat sina lexikala 
resurser genom att de använder temporala sambandsord för att inleda en 
händelsesekvens. Knutbyprojektet ledde även till att en del specialpedagoger började 
använda analys av satspresentation i sin specialundervisning.  Analys av 
satspresentation innebär att eleven analyserar satsens deltagare, processer och 
omständigheter.  Analysen av egna texter leder till att elever får ökad motivation och 
därmed ökad säkerhet vid avkodningen av ord vilket medför ökat flyt i läsningen. För 
att kunna undervisa i satspresentation måste specialpedagoger vara insatt i den 
systemisk- funktionella grammatiken (Kuyumcu 2011).  
 
Inom projektet jämför lärarna sin undervisning, så kallad implicit undervisning med 
genrepedagogik. Den implicita undervisningen är uppgiftsbaserad där eleverna skriver 
texter på egen hand utan stöd och anvisningar medan den explicita undervisningen anser 
att produkten är lika viktig som processen. Den implicita undervisningen anser att 
antingen har elever skrivförmåga eller inte (Kuyumcu 2011). De elever som klarar sig 
bäst i den implicita undervisningen är elever från medelklassen vars föräldrar har läst 
böcker för dem redan från tidig ålder samt att eleverna själva har läst böcker och på så 
sätt indirekt skapat sig en bild av skriftspråket (Rose 2010; Bernstein 1990). 
 
Ett annat svenskt projekt (Helsingborg, Landskrona stad 2012) är Modellklass 2010 
inom Utsikter, vilket startades av städerna Helsingborg och Landskrona. Städerna gav 
Part (Preventivt arbete tillsammans) i uppdrag att påverka förhållandena i 
uppväxtmiljön för att förbättra villkoren för barn. Syftet med projektet Modellklass 
2010 är att hitta en undervisningsmodell som kan inkludera alla elever i en klass. Fyra 
klasser har deltagit i projektet från år 2 - år 5. Eleverna har testats en gång per termin. 
Testerna har sedan analyserats i en given process. Projektet avslutades i jun 2012. Alla 
lärarna i projektet har gått en utbildning i genrepedagogik som de sedan har använt sig 
av i sin undervisning. Genrepedagogik passar in i projektet då det skapar en 
sociokulturell stödjande miljö. Flera av lärarna anser att genrepedagogik ger en positiv 



  
 

22 

effekt i elevernas skrivande. Lärarna ser även att elevernas skriftliga förmåga utvecklas 
i högre utsträckning än i jämförbara klasser. Resultatet visar på ökade kunskaper inom 
ordförråd, läsförståelse och grammatik. Det lärarna i projektet hade att anmärka på 
genrepedagogiken var den funktionella grammatiken och hur mycket de skulle fördjupa 
sig i den i förhållande till den traditionella grammatiken. Enligt lärarna så behöver 
eleverna den traditionella grammatiken när de senare skulle lära sig ett nytt språk 
(Helsingborg, Landskrona stad 2012).  
 
En internationell undersökning som visat framgång i elevers skrivande med elever som 
inte behärskar ett nytt språk är Yasudas (2011) undersökning. Yasuda (2011) 
undersökte hur japanska nybörjarelever i engelska utvecklade sin genremedvetenhet, 
språkliga medvetenhet samt skrivkunskaper genom genrebaserad undervisning. 
Elevernas uppgift var att genom mail skriva texter med olika syften. Den japanska 
studien	  visar att japanska nybörjarelever i engelska	  utvecklar sin kunskap om genre samt 
att det har blivit en märkbar positiv skillnad i deras texter när de har använt sig av en 
denna undervisning. Studien skiljer sig från den ”vanliga” undervisningen av 
nybörjarelever i engelska som fokuserar på grammatik och ordförråd. De har lärt sig att 
utveckla sitt skrivande i en social kontext där kommunikationen mellan mottagaren och 
skribenten blir reell. Fokus har lagts på att eleverna ska utveckla ett metaspråk. 
Elevernas texter har blivit mer levande och lockande för läsaren. Ordvalen i elevernas 
texter har med tiden ändrats från vardagsspråk till ett mer formellt språk som passar 
varje genres syfte (Yasuda 2011). 
 
5.3 Kritiska aspekter 
 
5.3.1 Kritik om genrepedagogik 
Den norska skrivforskaren Hertzberg (2006) är motståndare till genrepedagogik. Hon 
anser att denna pedagogik med sin explicita undervisning är för lärarstyrd. Hertzberg 
kritiserar genrepedagogiken för att vara stelbent och alla textmönster är låsta i sin form. 
Eleverna ges inte utrymme till fri skrivning. Enligt Hertzberg (2006) möjliggör den fria 
skrivningen att eleven använder sig av egna referensramar och erfarenheter när de 
skriver texter, medan genrepedagogiken tvingar eleverna att följa en viss form vid 
respektive genre. Tonvikten ligger i språk- och textanalys som medel för att utveckla 
skrivkompetensen. Responsen ges från läraren och inte från kamraterna. Hertzberg 
(2006) ser risker med att eleverna inte får använda sig av ett personligt skrivande, vilket 
hon själv anser höja skrivmotivation och självkänslan. Freedman (1987) går så långt i 
sin kritik av Sydneyskolan att dess struktur anses vara smått farlig för elever. 
Konsekvenserna av resonemanget blir att genreundervisning inte alls är nödvändig. 
Nyretoriken framstår som en motpol till Sydneyskolan (Hertzberg 2006). Även 
Holmberg (2008) anser att distinktionen mellan Sydneyskolans genredefinition och 
nyretorikens definition är avgörande för hur lärare organiserar sin skrivundervisning. 
Han benämner Sidneyskolans uttryck genre för textaktivitet och använder begreppet 
genre enligt nyretorisk definition. Ibland kan det vara bra att använda sig av genre och 
ibland av textaktivitet, men det gäller även att kunna kombinera dessa och veta när det 
är bäst att arbeta med respektive skrivpedagogik. Målet är att utveckla en textkompetens 
hos eleverna (Holmberg 2008). 

Även den svenska läs- och skrivforskaren Liberg (2009) är motståndare till 
genrepedagogik. Hon anser att läraren bör använda sig av ett brett perspektiv i sin 
språkundervisning och inte endast fastna för en metod t ex genrepedagogik. Risken med 
att fastna i en metod innebär att metoden med stort M riskerar att börja leva sitt eget liv 
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och bli instrumentaliserad, vilket i sin tur kan göra att metoden inte blir lika effektiv 
(Liberg 2009). Det fanns även lärare inom Knutbyprojektet (Kuyumcu 2013) som anser 
att genrepedagogik gjorde undervisningen tråkig, då den blev mindre kreativ. Eleverna 
var tvungna att följa en mall. Vissa av de medverkande lärarna ansåg att de behöver mer 
fortbildning i genrepedagogik (Kuyumcu 2013). Libergs (2009) råd till lärare är att inte 
överutnyttja genrepedagogik. Därför är det viktigt att lärare är noga med sina didaktiska 
val och försöker integrera olika metoder för att eleverna ska få en bred undervisning och 
kunna utveckla sina språkliga kompetenser (Liberg 2009). Enligt Liberg (2009) behövs 
det en tydlig balansgång mellan sex differentierade sätt att bedriva språkundervisning, 
vilka hon kallar diskurser: färdighetsdiskursen, kreativitetsdiskursen, processdiskursen, 
genrediskursen, diskursen om sociala praktiker samt den sociopolitiska diskursen. 
Genom att använda dessa diskurser i undervisningen kan elevernas identitetsutveckling 
påverkas. Karaktäristiska drag för goda pedagogiska miljöer anser Liberg (2007) är att 
elevernas skrivande rör sig i tydliga kunskapsområden både utifrån innehåll och 
begrepp. Det ska vara tydliga funktionella sammanhang som har sin utgångspunkt i 
elevernas egna situationer och erfarenheter. Dessutom ska skrivområdena inte bara vara 
knutna till skolans värld. Om det pedagogiska skrivandet ska framskrida bör det ha en 
hög faktor av delaktighet och elevengagemang. Det är eleverna som ska skriva sina 
texter och de i sin tur ska helst användas i lärandet och som skolmaterial (Liberg 2007). 
Den pedagogik som Liberg företräder har sin utgångspunkt i Deweys pedagogik med 
eleven i centrum (Gibbons 2009). Perme (2007) undrar varför genrepedagogikens 
försvarare inte använder processkrivande. Det är ju något som alla skribenter gör varje 
gång en text ska skrivas. I textskrivandet ingår att samla material, läsa andras texter och 
skriva och bearbeta texten en gång till. Detta är precis vad som ingår i processkrivning. 
Liberg (2009) förespråkar en undervisning där språkbaserad ämnesundervisning varvas 
med ämnesbaserad språkundervisning. Språkbaserad ämnesundervisning har andra 
ämnen som sitt centrala innehåll medan genrepedagogiken som är en ämnesbaserad 
språkundervisning har språket som sitt centrala innehåll.  
 
Cambourne (1988) anser att lära sig ett språk och lära sig att skriva är identiska 
processer medan Halliday (1985) skiljer dessa processer åt. Han menar att språk och 
skrivning skiljer sig åt när det gäller struktur, grammatik, funktion och syfte. Knapp & 
Watkins (2005) använder sig av en modell om skriftspråk som de benämner genre, text 
and grammar model. Denna modells primära syfte är att lokalisera olika texttypers 
struktur. Tanken är att lära eleverna känna igen olika texters strukturer och använda dem 
i sitt eget skrivande. Författarna anser att deras modell skiljer sig från Hallidays (1985) 
och Martins och Rotherys modeller (1986). Knapp och Watkins (2005) ser genrer som 
en makrostruktur där eleverna lär sig en form för textskrivandet. De ser inte genren som 
en produkt eller som olika texttyper utan som en förmåga i genreprocessen. Dessa 
förmågor baserar sig inte på att lära sig variationen i olika texters delmoment utan att 
förvärva kunskaper om strukturen och grammatiken för att använda denna kunskap i sitt 
självständiga skrivande. Det är därför viktigt att eleverna lär sig förstå både den 
funktionella grammatiken och den traditionella grammatiken. Genrer lärs in som en 
process istället för att se på texter som olika produkter. Tanken är att eleverna får en 
bredare textkunskap som de använder i sina egna producerade texter (Knapp & Watkins 
2005).  
 
Lärarna i Knutbyprojektet ansåg trots elevernas framgångar i skrivkompetens att 
tidsåtgången är en kritisk aspekt inom genrepedagogik. Det finns inte tillräckligt med 
tid för att bearbeta respektive del i cirkelmodellen (Kuyumcu 2011). Även Svensén 
(2011) anser att tidsaspekten är en stor nackdel, eftersom klasserna inte hinner igenom 
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ett tema (t ex Sveriges landskap). Det tar tid att gå igenom ett arbetsområde med hjälp 
av cirkelmodellen. Även Humphrey och Mcnaught (2011) framhåller tid som en negativ 
aspekt. De anser att eleverna behöver få tillräcklig tid för stöttning samt tid för att arbeta 
med samma textgenre och skriva gemensamma texter vid upprepade tillfällen. Finns 
inte tid till repetition, kan det innebära att eleverna inte får rätt sorts kunskap om genren 
vilket i sin tur kan leda till dåligt självförtroende hos eleven i den individuella 
skrivprocessen (Humphrey & Macnaught, 2011).  
 
5.3.2 Kritik om cirkelmodellen  
Knapp och Watkins (2005) anser att cirkelmodellen är ett verktyg för hur 
undervisningen ska gå till steg för steg men å andra sidan menar de också att 
skrivundervisningen inte enbart bör fokusera på texttypers struktur.  Elever bör ges 
möjlighet till att laborera med sina texter innan de blir en färdig produkt. Enligt 
cirkelmodellen ges inte eleverna tillfälle till laborering. Cirkelmodellen används inte 
utav Knapp och Watkins (2005), istället förordar de att lärare och elever utvecklar en 
förståelse för grammatik och genres uppbyggnad. De utgår från fem pedagogiska 
principer som undervisningen bör bestå av: The movement from concrete to abstract 
knowledge, iterative practice, concentrated treatment of knowledge and skills, explicit 
and systemic instruction och diagnostic assessment.  

Även Humphrey och Macnaught (2011) kritiserar cirkelmodellen. Vid gemensamt 
skrivande i klassen är det viktigt att lärare lyssnar på eleverna och låter dem vara aktiva 
i skrivandet av texten annars får läraren för stor plats i klassrummet. Om eleverna ska 
uppleva delaktighet i arbetet anser Humphrey och Macnaught (2011) att lärare och 
elever bör dela ansvaret, lärare som guide för eleverna. Det är av yttersta vikt att läraren 
ställer öppna frågor som inbjuder elever till resonemang om hur texten ska skrivas, för 
att lektionen inte ska kännas lärarstyrd.  

En del lärare i Knutbyprojektet ansåg att cirkelmodellen kan bli alltför teknisk, om 
läraren i sin undervisning enbart fokuserar på textens struktur i stället för på dess 
innehåll och elevernas kreativitet riskerar att förminskas. Det kan också vara så att 
textens språkliga drag och den grammatiska framtoningen får en alltför betydelsefull 
roll i undervisningen (Kuyumcu 2013). Även forskare som Derewianka (2003) och 
Hansson (2013) anser att cirkelmodellen glider över mer och mer till att bli en 
instrumentell metod för undervisning om texttyper. Hansson (2013) har också funnit att 
med detta upplägg blir metoden ganska konservativ genom sitt formalistiska arbetssätt. 
Effekten blir att när metoden används på detta sätt är syftet i första hand ökad 
måluppfyllelse (Hansson 2013). Det är lätt att genrepedagogik förminskas till en metod 
som bara handlar om cirkelmodellen. Grammatik och möjligheten att kommunicera i 
och med samhället blir i bästa fall en biprodukt och i sämsta fall helt utraderat 
(Axelsson 2009; Hansson 2013). 

5.3.3 Kritik om systemisk funktionell grammatik 
Knapp och Watkins (2005) anser att den systemisk funktionella grammatiken är för svår 
för eleverna att förstå. Den genre- och grammatikbaserade metoden som Knapp och 
Watkins (2005) förespråkar går ut på att först ta reda på en genres språkliga struktur för 
att sedan granska de syntaktiska aspekterna det vill säga hur meningarna är uppbyggda 
med prepositioner, pluralformer mm. Metoden använder sig inte av grammatiska regler 
utan vill förklara hur språket i en skriven text i olika genrer är uppbyggt för att en läsare 
ska förstå den. Knapp och Watkins (2005) skiljer mellan traditionell (formal) och 
funktionell (functional) grammatik. Den officiella grammatiken använder sig av regler 
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för hur en mening byggs upp med t ex substantiv, verb och objekt medan den 
funktionella grammatiken vill veta vad språket gör i kommunikationen. Enligt Knapp 
och Watkins (2005) har det diskuterats vilken grammatik som är lämpligast att använda 
i undervisningen de senaste 200 åren, den traditionella eller den funktionella. Knapp 
och Watkins (2005) anser att båda grammatikerna är nödvändiga. Grammatiken bör inte 
stå vid sidan av utan ingå i undervisningen om skrivandet som en del av helheten. 
Undervisningen i grammatik syftar till att skapa ett metaspråk som eleverna kan 
använda sig av vid skrivandet av olika texttyper. 
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6 Metod 
 
Vi valde att använda oss av en kvalitativ metod, då vårt fokus var att få en förståelse för 
pedagogers uppfattningar av genrepedagogik. Den kvalitativa studien lägger sin 
huvudvikt vid ord och inte vid kvantifiering. Den kvalitativa studien tolkar resultaten 
systematiskt för att urskilja mönster (Bryman 2011; Hjerm, Lindgren & Nilsson 2014). 
Den kvantitativa studien däremot använder sig av hypoteser för att komma fram till ett 
resultat som kan verifieras eller falsifieras (Larsson 2011). Vi ansåg därmed att en 
kvalitativ ansats som belyste pedagogers erfarenheter av ett fenomen passade vårt syfte 
och våra frågeställningar bäst. Den ansats vi valde att använda oss av var 
fenomenografisk ansats, vilken är en kvalitativ empirisk ansats (Wernberg 2005) som är 
vanlig inom pedagogiska (Larsson 2011) och didaktiska (Kroksmark 1987) 
forskningsfrågor. Den fenomenografiska ansatsen passade oss därför att vi ville fånga 
lärares uppfattningar av genrepedagogik, för att kunna urskilja variationer och hitta 
mönster i respondenternas uttalanden. Det kunde vi göra genom att använda oss av 
intervju som datainsamlingsmetod (Bryman 2011). En annan ansats som baserar sig på 
människors erfarenheter är den fenomenologiska ansatsen. Den fenomenologiska 
ansatsen skiljer sig från den fenomenografiska ansatsen genom att belysa erfarenhetens 
rikedom, fullständigheten i en persons samtliga sätt att erfara och beskriva fenomenet i 
fråga. Fenomenografins syfte är att hitta variationer, olika aspekter av samma fenomen 
(Marton & Booth 2000). ”Fenomenografin och fenomenologin delar forskningsobjekt, 
eftersom båda strävar efter att avslöja det mänskliga erfarandets och medvetandets 
natur” (Marton & Booth 2000 sid. 153-154). Då vi ville finna olika aspekter av ett visst 
fenomen ansåg vi att den fenomenologiska ansatsen inte skulle kunna ge oss tillräcklig 
mängd koder i vår data för att kunna belysa variationer av fenomenet. Vi skulle endast 
få en lärares uppfattningar av genrepedagogik, som hade resulterat i ett för litet urval, 
för litet omfång och för få perspektiv på genrepedagogik. För att kunna säkerhetsställa 
trovärdigheten i vår studie behövde vi få flera lärares olika uppfattningar av fenomenet 
(Kvale & Brinkman 2009). 

6.1 Fenomenografi som ansats 
Fenomenografin har sitt ursprung från institutionen för pedagogik vid Göteborgs 
Universitet (Marton & Booth 2000). Ordet fenomenografi är sammansatt av två delar, 
fenomen och grafia. Fenomen härstammar från det grekiska verbet fainesthai som 
betyder att visa sig, vilket gett substantivet fainemenon som betyder det sig visande, det 
tydliga. Även grafia härstammar från grekiskan och har utvecklats ur stammen grafi. 
Grafi betyder beskriva i ord eller i bild, något som är, det betecknade (Kroksmark 
1987). Tillsammans blir orden fenomen och grafia, att beskriva som det visar sig 
(Wernberg 2005). Den fenomenografiska ansatsen urskiljer och beskriver variationer av 
fenomen, framför allt i ett pedagogiskt sammanhang. Inom den fenomenografiska 
ansatsen söks variationer i människors sätt att erfara fenomen i sina världar. De strävar 
efter att beskriva den variationen. Fenomenografen söker för det första efter vilka skilda 
sätt det finns att erfara ett fenomen och för det andra huruvida variationer framträder 
eller inte framträder i ett särskilt fall vid en särskild tidpunkt (Marton & Booth 2000). 
När metoden har använts under åren har uppfattningsbegreppet kommit att bli centralt 
(Starrin & Svensson 2009). Frågeorden Vad och Hur hör ihop och används tillsammans 
inom fenomenografin. En person som ska intervjuas behöver ha en uppfattning av VAD 
en företeelse kan vara innan denne kan ha åsikter om HUR något verkar. Med andra ord 
kan fenomenografin även beskriva olika uppfattningar av samma fenomen. 
Fenomenografins ontologiska ansats är inte dualistisk, det vill säga subjekt och objekt är 
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oskiljbara (Wernberg 2005). Uppfattningens innehåll är det centrala (Kroksmark 1987). 
Människan uppfattar världens såsom denne erfar den, vilket leder till olika 
uppfattningar av samma företeelse, fenomen (Marton & Booth 2000). ”Man kan bara 
agera i relation till världen såsom man erfar den” (Marton & Booth 2000 sid. 146). 
Genom att ta reda på lärares olika uppfattningar av ett fenomen använde vi oss av det 
fenomenografin kallar för andra ordningens perspektiv, dvs vi beskriver hur andra 
personer erfar olika aspekter av verkligheten (Marton & Booth 2000). Den 
fenomenografiska ansatsen passade även in med Vygotskijs och Deweys teorier om 
inlärning, där inlärning ses som kvalitativa förändringar. Inom den fenomenografiska 
forskningstraditionen finns en teori om lärande som kallas variationsteori (Marton, 
Dahlgren Svensson & Säljö 1977).	  Variationsteorin är enligt Marton och Booth (2000) 
en teoretisering av fenomenografin, den vill utveckla lärande. Variationsteorin 
intresserar sig för den inlärning som innebär att personen kommer att uppfatta något på 
annat sätt än tidigare. Dessa uppfattningar kan skilja sig åt från person till person 
beroende på hur dessa erfar världen. Därmed hänger inlärning och omvärldsuppfattning 
ihop. Hur någon lär sig något i en viss situation skiljer sig från hur en annan lär sig 
samma sak, vilket medför olika aspekter av samma fenomen (Marton et al. 1977 ). Inom 
variationsteorin finns det fyra olika variationer, generalisering, separation, kontrast och 
fusion. Dessa variationer använde vi för att beskriva respondenternas olika 
uppfattningar inom respektive tema (Marton 2005).  
 
Den fenomenografiska ansatsen var vår studies metodologiska grund, vilken har en 
upptäckande karaktär. Det innebär att om någon vill göra om studien skulle hen kanske 
upptäcka och beskriva sina respondenters uppfattningar av fenomenet i andra termer. 
Hjerm et al.   (2014) ser att den kvalitativa ansatsen kan användas för att urskilja koder, 
vilka används för att skapa grupperingar så kallade tema. När väl koderna (Hjerm et al.   
2014) är gjorda skulle hen kunna identifiera temana och belägga upptäckterna 
(Johansson, Marton & Svensson 1985).  
 
6.2 Intervju som metod  
Den fenomenografiska ansatsen har intervjumetod som bas (Larsson 2011). För att få 
svar på vilka uppfattningar lärare hade av genrepedagogik behövde vi sitta med dem 
enskilt och höra deras åsikter och resonemang runt skrivpedagogik. För att vi skulle 
hitta resultat och mönster för hur våra respondenter uppfattade något behövde vi tala 
med dem för att få höra hur, vad och varför de tolkade något på ett visst sätt (Larsson 
2011). Det innebar att respondenterna hade möjlighet att utveckla sina svar utifrån sin 
personliga uppfattning (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud 2012) och vi fick 
möjlighet att formulera följdfrågor, vilket skapade en öppen intervjusituation (Trost 
2010). Då vi ville följa den intervjuades tankegångar och uppfattningar använde vi den 
semistrukturerade intervjun som intervjuteknik (Bryman 2011 ; Eriksson Zetterquist & 
Ahrne 2011). intervjufrågorna var inte det centrala (Esaiasson et al. 2012). Den 
semistrukturerade intervjun bygger på olika tema. Inom varje tema hade vi stor frihet att 
ställa olika typer av frågor, men framför allt vara lyhörda för våra respondenter. 
Frågorna behövde inte följa intervjuguidens ordning (Bryman 2011; Eriksson 
Zetterquist & Ahrne 2011). Det var tvärtom eftersträvansvärt att intervjun rörde sig i 
skiftande riktningar, så att respondenten kunde ta upp det som var viktigt för just denne. 
Ett annat önskvärt resultat var detaljerade och utförliga svar, det gynnar både tolkning 
och analys. Däremot var vi tvungna att se till att vi berörde alla delar av vår 
intervjuguide, så vi fick respondenternas uppfattningar inom alla områden vi ville 
belysa (Svensson & Starrin 2010). Om vi hade använt oss av en kvantitativ metod med 
strukturerade frågor hade vi varit tvungna att följa frågeformuläret strikt och inte kunnat 
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följa respondentens uttalanden vid intervjun (Eriksson Zetterquist & Ahrne 2011). Detta 
gjorde att vi kunde motivera kvalitativ intervju som den bästa metoden för oss. Vi ansåg 
dessutom att underlag för en kvantitativ bearbetning av uppfattningar av 
genrepedagogik var för litet område för en enkätstudie. Vi hade inte möjlighet att hitta 
respondenter vars svar vi kunde invänta, dels med tanke på den tid vi hade på oss och 
dels för att vi inte hade kanaler att hitta enkätrespondenter.  
 
6.3 Etiska överväganden 
För att vår trovärdighet inte skulle bli ifrågasatt var vi dels noggranna med att vårt 
intervjumaterial var vår källa och dels att det var datan vi använde oss av i resultatet, 
oavsett hur olika eller lika svaren var. Det andra vi gjorde för att vara tillförlitliga var att 
låsa fast temana och inte blanda dem (Larsson 2011). Vi använde oss av det 
grundläggande individskyddskrav som Forskningsrådet (Vetenskapsrådet 2011)  har 
tagit fram för att hjälpa forskare och studenter att bli medvetna om de etiska 
dimensionerna inom forskning. Det grundläggande individskyddskrav delas in i fyra 
kategorier, informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav 
(Vetenskapsrådet 2011). Genom ett missivbrev informerade vi varje respondent om 
studiens syfte, möjlighet att avsluta medverkan när som helst, skyddande av åsikter, 
anonymitet så långt vi kunde förutse samt om vår informationshantering. Varje 
respondent fick information om intervjuns olika tema. Respondenten blev informerad 
om villkoren för intervjun och möjligheten att avsluta intervjun, om hen ville. Under 
intervjuns gång hade respondenten rätt att bestämma över sitt deltagande. De insamlade 
data från respondenten skyddades så att inga utomstående kunde ta del av dem. 
Slutligen fick respondenten veta att informationen som lämnades i intervjun skulle 
behandlas konfidentiellt och endast i studiesyfte (Vetenskapsrådet 2011) För att behålla 
respondenternas anonymitet valde vi att inte ge respondenterna ett nummer eller en 
bokstav. Enligt Svensk författningssamling 2003:460 räknades inte vår studie som 
forskning då den var en av Linnéuniversitets utbildningar på avancerad nivå. Vår studie 
behövde inte enligt lag genomgå etikprövning utan vi kunde följa Vetenskapsrådets 
(2011)  rekommendationer. Om vi inte följt dessa rekommendationer skulle arbetet 
sakna vetenskapligt värde och inte vara intressant för någon (Vetenskapsrådet 2011). 
 
6.4 Urval  
Den undersökningsgrupp som vi sökte hittade vi genom kontakter, tidningsartikel samt 
internet. Det var inte lätt att hitta respondenter. Vi använde oss av bekvämlighetsurval, 
då vi inte kunde styra urvalet utifrån några särskilda önskemål eller idéer, förutom 
kravet att respondenten skulle ha använt sig av genrepedagogik i sin undervisning. Vi 
tog fasta på tips om respondenter, som kunde ha uppfattningar av genrepedagogik utav 
olika personer som kom i vår väg (Bryman 2011). Till slut fick vi tag på åtta stycken 
som ville delta. Två av dem meddelade sedan att de av olika anledningar inte kunde 
delta i undersökningen, därav fick vi ett bortfall på två respondenter. Vi ansåg ändå att 
vi kunde få tillräckligt med uppfattningar av genrepedagogik för att ett självständigt 
arbete på avancerad nivå skulle kunna ge ett gott resultat.  
Vi intervjuade fyra lärare, en språkutvecklare och en specialpedagog. Alla sex hade 
lärarutbildning och samtliga hade arbetat minst 10 år inom sin profession. Följande 
lärarutbildningar var representerade, ma/no 1-7; sv/so 1-7; so 4-9; internationell 
lärarutbildning; mellanstadielärare; sv/so mot de tidigare åren. Den respondenten som 
hade ma/no utbildning fortbildade sig inom Lärarlyftet i svenska. De flesta andra hade 
också vidareutbildat sig under åren, endast en saknade lärarlegitimation i svenskämnet. 
Två av respondenterna hade tidsbegränsad förstelärartjänst under vår studie. En 
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respondent arbetade med elever i år 1-2, tre andra av respondenterna arbetade med 
elever i år 3-5. Två respondenter arbetade i år 7-9 medan den sista respondenten hade en 
mer handledande funktion. Respondenternas erfarenheter av genrepedagogik vareierade 
mellan 1 år upp till cirka 20 år. 
 
6.5 Genomförande  
Vår studie började med att vi skickade ut ett missivbrev till samtliga respondenter (se 
bilaga B). Därefter sammanställde vi en intervjuguide (se bilaga C) efter Kuyumcu 
(2011) och Hägglund och Karlsson (2013) intervjuguider. När vår intervjuguide var 
färdigskriven diskuterade vi innehållet med en provrespondent som tillförde nya idéer. 
Hens första förslag var att skicka ut intervjufrågorna i förväg till våra respondenter. Det 
fick till följd att vi gjorde en ”lightversion” av intervjuguiden, som vi skickade till 
respektive respondent. Vi var medvetna om att varje intervju var ett personligt möte 
med en annan människa, därför kunde vi inte i förhand bedöma hur mötet skulle bli. Vi 
förberedde oss genom att ha god bakgrundskunskap och intervjuguide. Under 
intervjuerna lyssnade vi uppmärksamt och bekräftande samt ställde följdfrågor där det 
var befogat. För att intervjuerna inte skulle avslutas abrupt valde vi att runda av med en 
öppen fråga. Alla intervjuer inspelades in, antingen på diktafon/Iphone eller båda 
samtidigt. Ingen respondent avböjde att bli inspelad eller nämnde att de upplevde att det 
skulle kunna vara obehagligt (Fangen & Sellerberg 2011). 
 
De två första intervjuerna gjordes i ett samhälle i södra Sverige. Skolan är en F-5 skola. 
Skolan låg mitt i ett villaområde och rymde även en förskola. Vi genomförde två 
intervjuer, båda respondenterna var klasslärare. En var klasslärare i år 1-2 och den andra 
var klasslärare i år 3-5. En av oss hade arbetat med respondenterna tidigare, men inte 
under den tid respondenterna arbetat med genrepedagogik. Intervjun genomfördes i ett 
litet rum där vi fick sitta ostörda. Vår intention var att vi skulle närvara båda vid dessa 
intervjuer för att säkerställa interbedömar-reliabiliteten som bygger på ett gemensamt 
mönster, vilket i sin tur skapar reliabilitet (Anderberg & Dahlberg 2007; Jacobson 
20140321). Det var inte möjligt på grund av våra arbetstider, samt respondenternas tid 
för intervju. Därför genomfördes den första intervjun med endast en av oss, men vi var 
med båda två vid den andra intervjun. Under den intervjun turades vi om att ställa 
frågorna, turordningen kom naturligt. Den tredje intervjun var en telefonintervju där 
respondenten hade arbetat med elever i år 4-9. Det var meningen att den skulle utföras 
gemensamt av oss två, men på grund av arbete var detta inte genomförbart. Intervjuaren 
befann sig hos släktingar där en lugn miljö för inspelning rådde. Intervjun tog cirka en 
timma att genomföra och högtalartelefon användes för att inspelning på diktafonen 
skulle kunna ske. Respondenten var okänd för intervjuaren. Tidigare hade denna 
respondent arbetat med genrepedagogik i sin undervisning, men nu var hen 
språkutvecklare. Nästa intervju genomfördes i en stad i mellersta Sverige, där 
respondenten var bosatt. Intervjun genomfördes under lugna omständigheter i ett hem 
och tog cirka en timma i anspråk.  Respondenten arbetade med olika saker som har 
anknytning till genrepedagogik. Respondenten hade annat modersmål, varför hen valde 
att besvara de flesta frågor på sitt förstaspråk, medan intervjuaren ställde 
intervjufrågorna på svenska. Intervju nummer fem genomfördes av oss båda i ett 
samhälle i södra Sverige. Vi träffade vår respondent på hens arbetsplats i ett klassrum 
för år 4 där hen undervisade. Det förekom inte några störningar under intervjun. En av 
oss gjorde den sista intervjun på en skola i södra Sverige. Skolpersonalen höll på att 
byta arbetsplats, så det förekom några avbrott under intervjun. Avbrotten påverkade inte 
intervjun i negativ riktning.  
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Vi transkriberade våra intervjuer och samtidigt stiftade vi en första bekantskap med vår 
data. Transkriberingen gjorde vi var för sig och transkriberingarna anpassades till 
skriftspråk för att öka läsbarheten. Detta innebar att vi inte transkriberade alla pauser 
och hm, eftersom det viktiga i våra intervjuer var innehållet och då behövde inte 
återgivningen av talspråket vara exakt (Fangen & Sellerberg 2011). Kvale och 
Brinkman (2009) menar att det inte finns någon given kod för utskrift, men 
undersökaren ställs inför vissa standardval. Vi skickade inte transkriberingarna till 
respektive respondent för kommentarer. Det medgav inte tiden för vår studie (Fangen & 
Sellerberg 2011). Vid den intervju där respondenten valde att svara på sitt förstaspråk 
var vi vid genomläsningen av svaren extra noga att gemensamt välja den enligt oss 
bästa översättning av flera synonymer som stod oss till buds.   

6.5.1 Databearbetning 
Den första delen av analysen påbörjades redan under transkriberingen, genom att vi 
kunde urskilja vissa mönster i vår data (Fangen & Sellerberg 2011). Analysen bestod av 
en tolkningsprocess, där genomläsning av intervjuerna utgjorde nästa del av analysen. 
Eftersom vi läste våra texter flera gånger hade vi möjlighet att tränga djupare ner i vår 
förståelse av innebörden i texterna. Med utgångspunkt dels från våra frågeställningar, 
dels vår intervjuguide fann vi sex skilda tema, cirkelmodellen, scaffolding, systemisk-
funktionell grammatik, elever i läs- och skrivsvårigheter, positiva, negativa aspekter av 
genrepedagogiken. Utifrån temana försökte vi finna respondenternas uppfattningar. 
Detta gjorde vi genom att använda tuschpennor i olika färger, en färgkod för varje tema. 
Vidare använde vi oss av de färgkodade uppfattningarna, för att lättare urskilja mönster 
hos de olika respondenterna (Hjerm, et.al 2014). I nästa steg förde vi samman alla svar 
inom ett tema med lika eller kvalitativt skilda uppfattningar av genrepedagogik, men 
även uppfattningar av hur elever i läs- och skrivsvårigheter anammar metoden (Larsson 
2011; Bryman 2011). Under det fortsatta arbetet lät vi våra påbörjade teman jämföras 
och blandas med teoribildning, bakgrund, tidigare forskning samt resultatet. Alla dessa 
delar sammanförde vi till slut i resultatanalys och diskussion.  

6.6 Metodkritik 
Genom att vi använde intervju som kvalitativ datainsamlingsmetod mötte vi för oss 
kända och okända människor som berättade om intressanta och viktiga uppfattningar. 
En av oss kände sedan tidigare två av respondenterna, vilket skulle kunna orsaka en viss 
jävsituation. I situationen var vi tvungna att förhålla oss objektiva till varandra, 
samtidigt som vi såg varandra som subjekt, där våra åsikter var lika värda (Rökenes & 
Hansen (2011). Det gällde att den ursprungliga relationen mellan intervjuaren och 
respondenterna inte påverkade denna intervjusituation. Efter intervjun var vår 
bedömning att relationerna inte hade påverkat resultatet.   

Vi valde att dela upp intervjuguiden i fyra tema utifrån Kuyumcu (2011) och Hägglund 
& Karlsson (2013). Till övervägande delen fyllde vår intervjuguide sin funktion från 
första början, men den intervjuguide vi gjorde visade sig sakna en fråga som kom upp 
redan under den första intervjun. På grund av det korrigerade vi intervjuguiden med den 
nya frågan, därmed fick alla respondenter tillfälle att svara på frågan. Under tiden insåg 
vi att inom något tema var vi för detaljinriktade, genom att dessa frågor inte fick något 
större genomslag. Under intervjuerna kunde vi dessutom ställa de följdfrågor vi hade 
behov av för att få svar på våra frågeställningar (Trost 2010). Den semistrukturerade 
intervjuformen passade vårt syfte väl, då vi kunde följa respondenternas tankegångar 
och inte behövde använda intervjuguiden strukturerat (Bryman 2011; Eriksson 
Zetterquist och Ahrne 2011).  Vår bedömning var att vi fick tillräckligt utförliga svar för 



  
 

31 

att kunna göra en trovärdig tolkning och analys inom våra frågeställningar (Svensson & 
Starrin 2010). 

Intervju som metod kräver att den valda platsen är lugn och ostörd. Vi hade inte 
möjlighet att välja plats för våra intervjuer, förutom vid ett tillfälle. Vi hade tur då 
respondenterna valde utrymmen där vi kunde sitta ostörda. Vid telefonintervjun 
upptäckte den av oss som genomförde den att det var svårt att avgöra när respondenten 
bara tog en paus eller menade att ämnet var uttömt. Det medförde flera avbrott från 
intervjuaren, vilket inte hade uppstått vid en intervju öga mot öga. 

Från början visste vi inte hur vi skulle finna respondenter till vår studie. Det enda 
urvalskriteriet vi hade var att respondenterna skulle ha erfarenhet av genrepedagogik i 
klassrummet. Allt eftersom tiden gick upptäckte vi att det var svårt att finna 
respondenter. Därmed fick vi använda bekvämlighetsurval (Bryman 2011). Vi kunde 
inte påverka vilka respondenter vi fick. Det resulterade i att två av dem inte var 
verksamma klasslärare, utan hade andra tjänster inom sin skolorganisation, vilket i sin 
tur innebar att vissa av frågorna i intervjuguiden inte var relevanta för dem.  
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7 Resultat 
 
Vi intervjuade fyra lärare, en språkutvecklare och en specialpedagog. Alla sex hade 
lärarutbildning och samtliga hade arbetat minst 10 år i sin profession. Respondenternas 
erfarenheter av att arbeta med genrepedagogik skiljde sig åt. De två som hade färst 
erfarenhet hade arbetat cirka ett år med metoden och den som hade arbetat längst hade 
cirka 20 års praktik. Respondenterna hade kommit i kontakt med genrepedagogik på 
olika sätt, genom andra kollegor, en del i Lärarlyftet, genom förändrad tjänst, 
föreläsningar, genom forskningscirkel eller på egen hand. Eftersom vi var intresserade 
av våra respondenters uppfattningar redovisade vi inte alltid exakt vilken respondent 
som yttrade vad. 

7.1 Cirkelmodellen 
Alla respondenter ansåg att de olika faserna underlättade för eleverna, eftersom de fick 
en modelltext att utgå ifrån som diskuterades gemensamt. De lade även tonvikten vid att 
visa vad som utmärkte en god text inom en viss genre, vilket de ansåg hjälpte eleverna 
att skapa längre texter med ett bättre innehåll. Eleverna fick även förståelse för textens 
huvudsyfte.  Respondenterna upplevde att eleverna använde de nya begreppen som de 
lärt sig, när de talade med varandra. De erövrade ett metaspråk. Följande citat belyser 
elevers lärande genom cirkelmodellen: ”Det blir ju ett väldigt föredömligt sätt att 
undervisa.” ”Det blir ju mindre av en gissningstävling från elevernas sida. Försöka 
gissa vad som är bra med den här texten.” Hela respondentgruppen ansåg därför att inte 
någon del av cirkelmodellen kunde utelämnas. Detta uttryckte en respondent på följande 
sätt: ”Nej, det får man inte!” 

En av respondenterna  ville ha fem faser där det femte var bedömningsfasen. I denna 
femte fas ville hen ha både summativ och formativ bedömning. Formativ bedömning 
skulle användas under cirkelns alla faser, ända ner på lektionsnivå. Den summativa 
bedömningen gjordes när genren var klar. Denna respondent menade även att första 
gången lärare genomförde cirkelmodellen tog det lång tid, men nästa gång denne gjorde 
samma genre, gick det fortare, eftersom genren var bekant för läraren. Däremot menade 
respondent 1 att lärare måste vara förberedda på de texter de skulle undervisa om. 
Texten skulle läsas flera gånger med klassen. I samband med textläsningen behövde 
läraren förklara uttryck och härleda ord, allt för att öka förståelsen. 
 
Två av respondenterna hade cirka ett års erfarenhet av cirkelmodellen, men en av dessa  
hade fått samtala om metoden i lärgrupper i kommunen. Samma respondent hade 
uppfattningen att cirkelmodellen ursprungligen kom från Vänersborg. ”…då har vi följt 
cirkelmodellen som kom från Vänersborg, där ehh…den har vi följt då och tajmat in oss 
på.” den andra respondenten hade bara”nosat på” cirkelmodellen och inte gått in så 
djupt i metoden. Respondenten upplevde själv att hen inte var säker på 
genrepedagogikens struktur, vilket har påverkat hens undervisning. Hen uttrycker det på 
följande sätt: ”Alltså sätter man sig in i det lite till och jobbar med det ytterligare, så får 
man ju erfarenhet av det och då blir det ju säkert lättare”. Samma respondent  ansåg 
också att hen hade gått igenom cirkelns delar alltför snabbt med eleverna. Det fick till 
följd att hen inte lade så mycket tid vid modelleringen med sina elever. Detta berodde 
på att hen samtidigt hade haft ett annat skrivprojekt. Dessa två tillsammans stressade 
hen att hinna med båda delarna. Ändå upplevde respondenten att vissa elever fick en 
aha-upplevelse under cirkelns genomgång, vilket hen uttrycker enligt följande: ”Aha 
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säger ju en del och får lite ahaupplevelse för sen… … så kanske det var alldeles för lite 
tid egentligen. Man skulle kunna jobba med det mycket mycket mer, längre tid.” 
 
En av respondenterna som arbetat cirka två år med metoden hade haft boken Låt språket 
bära som stöd för sin egen skull. Hen ansåg att det medförde att vissa genrer var lättare 
att genomföra än andra, då stödet från boken varit olika. Hen använde sig av 
genrepedagogik även i år ett, men lät inte eleverna göra den fjärde fasen, eftersom de 
inte kunde skriva själva ännu. Respondenten ansåg att användning av metoden i år ett 
gynnade eleverna inför nästa årskurs, då de redan var bekanta med olika begrepp samt 
cirkelmodellens olika faser, vilket kom till uttryck i följande citat: ”Det är bra att de 
har hört begreppen, så de är ju ändå med på tåget.” 
 
En annan respondent ville använda denna metod i alla ämnen och såg fördelar med att 
samarbeta över ämnesgränserna. I so/no samlade eleverna ämneskunskaper och i 
cirkelmodellen användes dessa ämneskunskaper vid textskrivande inom en given genre. 
Ytterligare en respondent ville arbeta ämnesöverskridande, men det var inte realiserat 
ännu. Följande citat speglar detta:  
 

Där lär du dig innehållet, men i svenska eller engelska arbetar du med språket 
i sig, så det är väldigt viktigt att ha samarbete mellan ämnena.” ”…det ska inte 
bara vara svenskämnets pedagogik. Det behöver vara allas pedagogik…det är 
lite dit vi ska komma, hoppas vi. 

 
Det var den muntliga delen som var i centrum av cirkelmodellen ansåg en respondent. 
För att kunna skriva en text, behövde eleven kunna uttrycka det muntligt först, därför 
behövde eleven lära sig skilja på muntligt och skriftligt språk. Två respondenter ansåg 
båda att klasserna arbetade mycket gemensamt - i grupp, två och två eller hela klassen 
tillsammans - det var endast i sista fasen som de arbetade ensamma. Det var lärarens 
uppgift att se till så att alla elever fick talutrymme och eleverna lärde av varandra, 
eftersom genrepedagogik gynnades av ett flerstämmigt klassrum där alla elevers röster 
var lika viktiga. Cirkelmodellen gav läraren chans att möta varje elev där denne befann 
sig just nu. Genrepedagogik var enligt en respondent ett arbetssätt som bottnade i 
Vygotskijs sociokulturella teorier och följande formuleringar visade detta:  
 

Den enda gången som de arbetar ensamma är när de arbetar i slutet av cirkeln 
med sin egen text. Så till det momentet, så är det ett integrerande arbetssätt.” 
”…den gemensamma delen spelar jättestor roll…Det är många mer delar som 
är gemensamma, man kan lära av varandra, det här sociokulturella man 
pratar om nu, att man undervisar mer på det viset…möter barnen lite mer där 
de befinner sig. 
 

7.2 Systemiskfunktionell grammatik (SFG) 
Två respondenter använde sig inte av SFG och visste inte vad det innebar, medan en 
annan respondent upplevde SFG som svårtillgängligt och tungt. Samma respondent  
använde inte alla korrekta begrepp med eleverna. Istället använde hen den traditionella 
grammatikens begrepp som vävdes in i den genrepedagogiska undervisningen, eftersom 
Lärarlyftskursen inte gav tillräckliga kunskaper i SFG vilket uttrycktes i nästa citat 
”…den har jag inte mycket hjälp av i mitt dagliga arbete, den är alltför högtravande.” 
Ytterligare en respondent  ansåg däremot att grammatiken var tung, men hen gjorde 
ändå försök att få eleverna att förstå SFG, som följande citat visar: ”…för att det har 
varit svårt för en del att dom tycker ’Vad pratar du om och orientering, det är när man 



  
 

34 

är ute i skogen’…” Till skillnad från ovanstående respondenter var två andra positivt 
inställda till SFG och såg möjligheter att ge eleverna uttryck för strukturer i texter. De 
ansåg även att eleverna tog till sig begreppen snabbt och på sikt fick eleverna ett 
metaspråk. När en av respondenterna började med modellen – eleverna kunde inte ens 
skriva själva – så hade de ändå nytta av strukturen samt alla nya ord som ingick i 
respektive genre. Nästa gång genren användes besatt eleverna redan kunskaper som de 
hade nytta av och kunde använda, samtidigt som läraren kunde gå djupare i genrens 
språkstruktur. 
En annan respondent såg att SFG har en inbyggd funktion som hjälpte eleverna att sätta 
namn på olika delar och begrepp i språket, vilket blev ett verktyg för dem. Dessutom 
trodde hen att eleverna hade svårare att skilja mellan verb och adverb genom att utgå 
från konstruerade meningar, medan SFG hade ett syfte med sina konstruktioner.  Hen 
beskrev SFG så här: 
 

…som ett oerhört kraftfullt verktyg, men kanske i första hand för… kanske mest 
kraftfullast för lärare att prata om olika texters uppbyggnad, sedan i väldigt 
stor utsträckning kan man använda sig av det med elever. … Inget problem att 
förstå det. 

 
Medan en annan respondent bedömde att det spelade ingen roll för eleverna om det var 
SFG eller traditionell grammatik, båda upplevdes svårt av eleverna. Detta beskrevs av 
respondenten så här: ”…för det är alltid svårt i början med alla nya ord.” Ytterligare en 
respondent förändrade SFG till den klass där hen undervisade, en sorts klassanpassning. 
Samma respondent ansåg att eleverna inte kunde transformera en genres språkliga drag 
till en annan genre, utan det krävdes repetition. 
 
Alla respondenter som tillämpade denna grammatik (SFG) menade att lärare i år 7-9 
inte undervisade i densamma. Två av respondenterna kände frustration över att 
högstadiets lärare inte använde sig av SFG i sin svenskundervisning ”…är det värt att 
jag lägger ner en massa jobb att lära mig det när det inte finns på högstadiet?” undrade 
en av våra respondenter samtidigt som en annan respondent uttryckte sig: ”Men jag kan 
tänka mig att dom använder den mer traditionella grammatiken kanske och då kanske 
det blir oj, hoppsan! Här pratar vi två helt olika språk! Och så är det ingen som förstår 
nåt!”  En respondent menade dessutom att kommunens högstadium hade utarbetat en 
enda skrivmall för alla tillfällen som eleverna ska skriva. Hen uttrycker viss frustration 
vilket citatet belyser: 
 

Då har de lärt sig att man måste liksom måste tänka på olika sätt när man 
skriver och sedan kommer de till högstadiet och då räcker det att de kan ett 
sätt. Jag förstår inte riktigt hur de kan få det heller, att det ska kunna räcka 
med ett sätt att skriva. 

 
7.3 Scaffolding 
Samtliga respondenter ansåg att cirkelmodellen i sig var stöttning, särskilt i början av en 
ny genre. Den första stöttningen i en ny genre bestod i att alla elever förstod texten. 
Lärarna behövde stötta eleverna så att de förstod hur en text var uppbyggd och vilka 
språkliga drag den hade samt ämnesspecifika ord, vilket en respondent formulerade på 
följande sätt: ”Att man liksom går ju på djupet i texterna så att dom får/…/ de 
marineras i det.” Detta gjordes i fas två, dekonstruktionen, vilket flera respondenter 
kallade för modellering, som även det var en viktig form av stöttning. En respondent 
uttryckte sig på följande vis: ”Det blir ju en stöttning när de ser hur jag gör.” Genom 
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att noggrant gå igenom cirkelmodellens tre första faser fick eleverna stöd så att de 
kunde skriva en text självständigt. Faserna gav eleverna ett metaspråk som stöttade dem 
när de diskuterade sina texter med varandra. Alla respondenter ansåg att elever 
gynnades av metoden, men främst elever i läs- och skrivsvårigheter samt elever i andra 
behov av särskilt stöd. Under den fjärde fasen upplevde alla utom en att modellen i sig 
skapade mer utrymme för scaffolding till de elever som var i behov av det. 
Övervägande delen av respondenterna menade att stöttningen hjälpte eleverna att skriva 
mycket bättre texter, vilket framkom genom följande citat: ”Framför allt är väl det att 
det blir längre… mer kvalitet i dom…mer avancerade ordval”. Tre respondenter 
berättade om elever som inte kunde åstadkomma en sammanhållen text tidigare, men 
genom denna stöttning som genrepedagogiken gav blev det möjligt. Elever i behov av 
särskilt stöd kunde genom metoden finnas inne i klassrummen och utföra samma 
uppgifter som alla andra enligt tre respondenter vilket följande formulering pekade på: 
”…att dom faktiskt också får vara med och göra samma sak som alla andra kan.”  
 
Olika elever behövde skilda sorters stöttning, beroende på vilka behov de hade, t ex 
enskild stöttning. En respondent gav individuell stöttning genom att ställa följdfrågor, 
samt att de elever i behov av särskilt stöd fick mer lärartid i klassrummet. När som helst 
under alla faser gick hälften av respondenterna tillbaka i cirkelmodellen så snart 
respondenterna upplevde att eleverna behövde repetition. Detta uttrycktes av en 
respondent på följande sätt: ”Det blir ingen cirkel egentligen, man hoppar lite. Man går 
cirkeln runt, men sen måste man tillbaka och fortsätta, mer som en liten spiral.” En 
respondent gav elever i behov i särskilt stöd hjälp i smågrupper, genom att gemensamt 
plocka isär och sätta samman meningar och texter tillsammans, vilket hen förklarade på 
följande sätt: ”Där försöker de uttrycka vad de vill säga, få ner det och sen tittar vi 
gemensamt på det skrivna. Kan vi byta ut ord, kan vi förbättra meningsbyggnaden…Jag 
kallar det för guidad skrivning”. 
 
Två respondenter ansåg att stöttning i form av modelltexter eller att läsa andras elevers 
texter eller lärares skrivna text inte var fusk, utan en form av stöttning i att urskilja vad 
som utmärkte en bra text, vilket detta citat belyste: ”Det har jag ju förut tyckt varit fusk 
att liksom tala om hur man ska göra. Det är inte fusk att titta på hur någon annan har 
gjort, utan faktiskt nyttja den, så förstår… mer själv vad jag ska göra.” De såg även att 
det var givande för eleverna att prata i smågrupper, samt att skapa texter i dessa 
grupper. ”Grupptexta kan man säga… där måste dom samarbeta” är ett citat som 
visade på stöttningens positiva effekter. 
 
En respondent menade att kamratbedömning (eleverna gav synpunkter på kamraternas 
texter) var en form av stöttning som hjälpte eleverna att bearbeta sina texter. 
Respondenten gjorde flera manusstopp under fas fyra så att eleverna kunde förbättra 
sina texter. Vid kamratbedömning hade eleverna stödfrågor som hjälp. En annan 
respondent använde också denna form av kamratbedömning, men i helklassform. 
 
Andra former av stöttning i klassrummet som alla respondenter utom två använde var 
planscher i klassrummet där de olika genrerna förklarades samt ämnesspecifika ord 
samlades. Planscherna fungerade som konkret stöttning för eleverna genom att orden på 
planscherna blev tankeverktyg vid skrivandet samt diskussioner om texter. En 
respondent  berättade att på hens skola användes så kallade ”sexfältare” (med sexfältare 
menar respondenten att under olika delområden kategorisera kunskaper) som stöttning i 
undervisningen, vilket ingen av de andra respondenterna nämnde. 
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7.4 Elever i läs- och skrivsvårigheter (LOS) 
Hela respondentgruppen ansåg att det som hjälpte elever i LOS var genrepedagogikens 
tydliga struktur och cirkelmodellens faser. Detta var ett av citaten som belyser 
uppfattningen: ”Annars tror jag att den yttre ramen, att den är fastlagd från början 
underlättar för elever med läs- och skrivsvårigheter.” En respondent  gick så långt att 
hen menade att elever i LOS var de som hade mest att vinna på metoden med 
kommentaren: ”…så det är nog snarast de som har lite svårare som har mer hjälp av 
genrepedagogik”. Alla respondenterna nämnde att dessa elevers texter blev bättre och 
längre och ytterligare en effekt var att eleverna upplevde skrivandet roligare då. Två 
respondenter lade märke till att dessa elever fick stärkt motivation och självkänsla. De 
upplevde att de kunde skriva. En annan respondent hade kollegor som även de arbetade 
med genrepedagogik. Hen nämnde att dessa hade sett en väldigt tydlig progression 
särskilt hos elever i LOS. Ytterligare en respondent hade en elev som inte kunde skriva 
en text själv, men med hjälp av metodens struktur förbättrade sig väsentligt. En annan 
respondent beskrev en elev som inte kunde åstadkomma en berättelse med röd tråd, det 
stod i dennes åtgärdsprogram (ÅP) att lära sig detta. Med hjälp av metodens struktur 
och flera repetitioner lärde sig eleven detta, vilket uttrycktes i respondentens känsla: 
”Åhhh, men nu har jag den med ÅP, alltså det är en jätteskillnad.”  
 
Tidigare arbetade alla respondenter utifrån att eleverna provade varje genre en gång och 
med lite eller helt utan genomgång. Respondenterna tog för givet att eleverna kunde 
skriva inom den givna genren. ”…man gick vidare till nästa fas utan att egentligen att 
de verkligen är med.” Detta citat belyste alla respondenters upplevelse. En respondent  
menade att arbetet startade med att texterna i varje genre lästes högt för att alla skulle få 
samma förståelse, vilket var helt nödvändigt då elever i LOS inte har samma 
läskapacitet. En annan respondent såg att modellering var ett framgångsrikt sätt att 
hjälpa elever i LOS, då hen jämförde med sin tidigare undervisning som hen nu insåg 
var för snäv. Innan hen startade med genrepedagogik var hen inte medveten om 
modelleringens kraftfulla effekter. Mer än hälften av respondenterna ansåg att 
genrepedagogik öppnade upp för elever i LOS att vara med i klassrummet på samma 
villkor som övriga klasskamrater, därför att strukturen i sig var så tydlig och eleverna 
fick mycket stöttning under de tre första faserna. Då genrepedagogik använde 
dialogicitet som ett instrument uppfattade två respondenter att den muntliga delen var 
central för alla, men särskilt för elever i LOS. Det gemensamma samtalet i klassen var 
betydelsefullt för att kunna förändra en text så att den kunde utvecklas ett steg till. 
Följande citat pekade på vikten av dialogicitet ”För då lyssnar du och får 20 andra 
röster som kan säga saker och ting.” 
 
Tre av respondenterna såg att genrepedagogik gav utrymme att möta elever i LOS där 
de befann sig just då i sin skrivutveckling. Genom att lärare och elev gick tillbaka i 
metoden och förklarade/förtydligade flera gånger under en genre fick dessa elever 
stöttning i sitt skrivande. Elever i LOS var i behov av att progressionen gick långsamt 
med små steg, vilket genrepedagogiken gjorde enligt flera av våra respondenter som 
uttryckte det på följande sätt: ”…du går inte vidare förrän alla har momentet klart för 
sig.” ”Men innan man testar själv måste man få många stationer på vägen.”  
 
7.5 Positiva aspekter av genrepedagogik 
Alla yrkesutövande klasslärare ville fortsätta med genrepedagogik och kunde inte tänka 
sig att återuppta den gamla typen av undervisning, trots att de flesta ansåg att 
genrepedagogik var tidskrävande, vilket nästa citat belyste: ”Så det är värt det.”  En av 
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anledningarna till att två av respondenterna var positiva var att det finns möjligheter till 
progression inom genrepedagogik. Respondenten bland de yngsta eleverna berättade att 
när hen påbörjade ett arbete inom en genre kunde nästa lärare vidareutveckla det. Då 
blev det en progression i lärandet under flera år, vilket en respondent tydligt påpekade. 
Detta gäller särskilt för elever i LOS menade hen, vilket framkom genom nedanstående 
citat: ”…och då tänker jag att det har jag lämnat för det tänker jag kan vara nästa steg 
för barnen hos lärare XXX…så vi försöker få någon slags stegring att de får lära sig 
mer och mer.”   
 
Alla respondenter utom två såg att genrepedagogik gav eleverna strukturerade mallar 
som samtidigt var konkret uppbyggda. Eleverna fick verktyg för att skriva sina texter 
samt att cirkelmodellen ansågs vara bra att arbeta efter. Hälften av respondenterna fann 
att innehållet i texterna blev bättre med metoden som underlag. Eleverna lärde sig 
dessutom många metaord enligt två respondenter. Hälften av respondenterna såg en 
skillnad för de elever som tidigare hade svårt att skriva. Idag kunde de lyckas med ett 
skrivprojekt. Metoden i sig gav elever i läs- och skrivsvårigheter stöttning i 
klassrummet. Eleven fick en ”jag-kan-känsla”. Motivationen för skrivande hade enligt 
en respondent höjts och elever upplevdes gladare och nöjdare. Trå av Respondenterna 
uppfattade att klasserna arbetade mer med tankekvalitéer och djupare förmågor 
samtidigt. Eleverna blev medvetna om att de hade en mottagare. Elevernas diskussioner 
under genrepedagogikens arbete gav goda resultat enligt hälften av respondenterna. Två 
andra upplevde att det gemensamma textsamtalet spelade stor roll för eleverna. Hälften 
av respondenterna ansåg att metoden hade kapacitet att främja samarbete och 
samhörighet. Följande citat belyser detta:  
 

…att innehållet blir bättre. Att det blir inte så platt. Det märks att de får med 
alla delar alltså, för att en saga ska bli spännande så måste ju de här delarna 
finnas med. Och det fanns de ju inte tidigare. Då fattades det mycket.” ”Det 
känns som de är lite gladare och nöjdare när man just jobbar med ämnet 
svenska.  

  
Alla respondenter utom en resonerade i intervjun om olika sidoeffekter av 
genrepedagogik. Ovanstående respondenter ansåg att läsförståelsen ökade. Även 
ordförrådet påverkades i positiv riktning enligt fyra av respondenterna. En annan 
sidoeffekt var enligt en respondent att läsningen i stort utvecklades.  Dessa resonemang 
styrks av följande citat:  
 

…jaha, är det därför man ska göra så?” ”Hon gick verkligen in djupt på 
texten, eller på ord och meningar och sedan började dem att läsa. Då märkte 
hon att de förstod den mycket bättre.” ”De blir medvetna om strukturen och 
jag tror att det också att det kommer hjälpa till i läsförståelsen. 

 
Enligt en tredjedel av respondenterna förstod eleverna vilka kriterier som behövdes för 
skrivande och läsande som de inte var medvetna om tidigare. En respondent använde 
textmallar för att visa exempel på god kvalité på en text samt betygsbedömning vid 
prov, vilket nedanstående citat uttryckte:  
 

Att innan provet visa på hur man kan svara på en sådan här typ av fråga. Och 
det svaret…[---] Den här typen av svar räcker till E och den här typen av svar 
räcker till C. Vad är det som gör att det här svaret blir ett E eller A? 
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Ytterligare en respondent, hade positiva erfarenheter av att hela skolan arbetade med 
samma metod, effekten blev störst då, vilket hen påpekade: ”Den mest positiva 
inverkan jag har sett är när hela skolan arbetar med denna metod. So-läraren arbetar 
nära svenskläraren. So-läraren bygger upp kunskapen, svenskläraren bygger upp 
språket för att visa denna kunskap.” 
 
7.6 Negativa aspekter av genrepedagogik 
Samtliga respondenter utom en upplevde att metoden var tidskrävande. De kunde bli 
stressade av arbetssättet, men sa samtidigt att stresskänslan inte skulle påverka dem. Det 
var bättre att göra ett arbete långsamt men bra, än snabbt och stressigt. Ofta berodde 
stressen på att det var andra saker i skolan som krävde tid, t ex andra läromedel och 
ämnen ”…så blir man ändå lite stressad när man jobbar med det för att det tar tid” 
uttryckte en respondent. 
 
Två av respondenterna menade att lärare inte bör fastna i en enda undervisningsmetod, 
det blev så lätt instrumentellt. Eleverna tröttnade nästan på att bara skriva uppgift efter 
uppgift. Dessutom ansåg en respondent att det inte fanns någon inbyggd progression i 
metoden. Innehållsnivån höjdes inte automatiskt, utan var avhängig av varje lärare. 
Även två andra respondenter ansåg att varje lärare måste göra metoden till sin egen. 
Andra negativa aspekter som respondenterna uppfattade av genrepedagogik var 
svårigheten att känna sig säker på SFG samt att få metoden att fungera bra i 
klassrummet, vilket respondenterna förmedlar på följande vis: ”Jag läste ju ändå 
funktionell grammatik på kursen också, men det är liksom inte så att jag känner att oj, 
vad mycket hjälp jag hade av den. Nä faktiskt inte.” ”Svårigheterna är ibland är att få 
det hela att fungera i klassrummet.” 
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8 Analys  
 
I analysen av vårt resultat utgick vi från Dewey (1956) och Vygotskijs teorier samt 
Martons (2005) variationsteori.  Som nämndes i teori- och metodkapitlet består den av  
fyra olika variationer/invarianser, - generalisering, kontrast, separation och fusion. 
Variationerna hjälpte oss att urskilja olika mönster i våra respondenters uppfattningar 
(Marton 2005) i förhållande till våra tema. Temanas olika rubriker utgör bakgrunden för 
de olika varianserna.  
 
8.1 Cirkelmodellen 
Våra respondenter ansåg att eleverna fick en tydlig struktur som hjälpte dem i sitt 
skrivande genom cirkelmodellen, vilket även lärarna i Knutbyprojektet bekräftade 
(Kuyumcu 2011). Dewey (1956) däremot ansåg att elevers egen process var det viktiga, 
därmed sattes inte produkten i centrum. I vår studie fann vi enligt variationsteorin en 
generalisering eftersom samtliga respondenter ansåg att cirkelns alla fyra faser var lika 
viktiga och ingen bör utelämnas. Respondenterna menade dessutom att cirkelmodellen 
gav eleverna rätt typ av stöttning genom hela processen för att klara av att skriva texter 
självständigt. Enligt Gibbons (2009) och Partanen (2011) skapar ett explicit arbetssätt 
med rum för vad Vygotskij kallade ”den proximala utvecklingszonen”. Några av våra 
respondenter såg både cirkelmodellen som en cirkel och som en spiral vilket 
möjliggjorde för läraren att kunna hjälpa eleven där hen befinner sig. Inom 
variationsteorin kan det tolkas som en kontrast. I bakgrunden är detcirkelmodellen som 
är konstant, medan förgrunden spiralen, rör sig fram och tillbaka.   
 
En av våra respondenter ansåg att cirkelmodellen kan bli instrumentell och saknar 
progression, vilket Hertzberg och Liberg stöder. Hertzberg (2006) är motståndare till 
den explicita undervisningen som cirkelmodellen kräver, eftersom hon anser att den är 
alldeles för lärarstyrd och inte ger plats för elevernas fria skrivande. Tvärtom kvävs 
skrivandet genom cirkelmodellens olika faser. Även Liberg (2009), Humphrey och 
Macnaught (2011) stöder denna uppfattning. Knapp och Watkins (2005) är två andra 
motståndare till cirkelmodellen, vilka menade att denna inte ger tillfälle för eleverna att 
laborera med sina texter. Perme (2007) ifrågasatte varför cirkelmodellens förespråkare 
inte kombinerar processkrivning med den explicita undervisningen.  
 
En kontrast framträdde i och med att en av våra respondenter önskade en femte fas där 
innehållet skulle bestå av bedömning, både summativ och formativ. Inom 
variationsteorin verkar kontrast på följande sätt, bakgrunden är stilla (cirkelmodellen) 
medan respondenternas uppfattningar rör sig i olika riktningar.Detta mötte vi inte hos de 
andra respondenterna. Respondentens tanke stöds av Kuyumcu (2010) samt Skjelten 
(2013). De båda utvecklade var sin mall för att bedöma kvalitén i elevers texter.   
Skolverket (20140525) skrev på sin hemsida att det finns få studier som belyser 
nivåskillnader i elevers texter.  Eftersom genrepedagogiken är mer synliggjord i 
kursplanerna i svenska, skulle en bedömningsmall för elevtexter bli ett komplement till 
betygskriterierna (Hansson 2013)  
 
Samtliga respondenter ansåg att den gemensamma diskussionen utvecklade ett 
metaspråk, även om det endast var två respondenter som nämnde just 
klassrumsdialogen som central. Uppfattningarna som berörde den muntliga delen av 
cirkelmodellen innebar en fusion, eftersom alla respondenter kommenterade 
klassrumsdiskussioner på något sätt i resultatet. De två respondenterna som uttryckligen 



  
 

40 

benämnde samtal mellan elever som en central del såg fördelar dels för elever i LOS 
som hade svårigheter att uttrycka sig skriftligt, dels för att den allmänna kunskapsnivån 
höjdes i klassrummet när olika elever berättade om sina erfarenheter.  Genom att dialog 
användes i klassrummet utvecklades ett metaspråk som alla inblandade kunde använda 
sig av, vilket Rose och Martin (2012), Holmberg och Karlsson (2013) också kommer 
fram till. Detta synsätt stöder även TOKIS-projektet (Ledin et al. 2013) som visar att 
samtalen i klassrummet behövs för att ge stöd i skrivprocessen. Dysthé (1996) talar om 
det flerstämmiga klassrummet där flera röster hörs vilket även Vygotskij (Gibbons 
2009) förespråkar samspel mellan elever som en möjlighet till kognitiv utveckling.  
 
En kontrast som var kopplad till erfarenheter kring genrepedagogiskt arbetssätt och 
vilken kunskap respondenten hade om genrepedagogik kunde urskiljas. Om 
respondenten endast hade hjälp av en bok eller en kollega blev osäkerheten större, vilket 
ledde till att deras kunskap om arbetssättet växte långsammare. Den respondent som 
hade hjälp av flera kollegor samt en kurs om språkutveckling erhöll bredare och säkrare 
kunskaper. Våra respondenters erfarenheter sammanföll med lärarnas uppfattningar i 
Knutbyprojektet. I det projektet var det många som ansåg sig behöva mer fortbildning i 
genrepedagogik. De fyra forskarna i Ledins (2011) artikel är eniga om att 
genreundervisning var viktig i skolan. De ser att validiteten i olika studier blev säkrare 
på grund av god genrekunskap. Vidare framhåller forskarna att genrepedagogiken hade 
en plats inom framtida skrivforskning.  
 
Respondeternas uppfattningar av cirkelmodellen och samarbete över ämnesgränser 
innebar en kontrast inom variationsteorin. Endast två av våra respondenter såg 
möjligheter att samarbeta över ämnesgränserna, t ex samla in kunskaper i SO och NO 
med hjälp av cirkelmodellen. Deras Uppfattningar stämde även överens med Vygotskijs 
sociokulturella teori, där lärandet sker i samarbete med andra (Bråten  & Thurmann-
Moe 1998).  

Bergh Nestlog (2012) menar att skolans målsättning måste vara att alla elever på sikt 
kan göra sig hörda i det offentliga rummet. Med hjälp av genrepedagogik såg våra 
respondenter att samtliga elever, men särskilt elever i LOS utvecklade sin förmåga att 
skriva en argumenterande text. Detta är en av Rose och Martins (2012) grundtankar. Ett 
lyckat exempel på cirkelmodellens positiva effekter visades i Bergh Nestlogs (2012) 
avhandling genom att använda genrepedagogik för att lära sig skriva argumenterande 
texter. Även våra respondenter såg att elevers texter utvecklades när de använde 
genrepedagogik även om de inte specifikt kommenterade den argumentande genren. 
Vid uppsatsskrivningen i KAL-projektet (Evensen 2003) valde de flesta eleverna att 
skriva i den berättande genren. I den studien framkom det att elever hade svårt att skriva 
argumenterande texter. Elever med god skrivförmåga hade en tydligare problemanalys i 
sin text än elever med svag skrivkompetens.  

8.2 Systemisk funktionell grammatik (SFG) 
Våra respondenter hade olika kunskaper om SFG, från att inte känna till något alls om 
grammatiken till att använda den ständigt i undervisningen vilket är en kontrast inom 
variationsteorin. Några respondenter kände att de hade för lite kunskap för att använda 
SFG effektivt, medan andra var väl bekanta och positivt inställda till 
grammatikmodellen. Två av respondenterna hade aldrig hört talas om SFG. En tredjedel 
av respondenterna hade svårt att tillägna sig grammatiken medan en annan snarare 
uppfattade SFG som lättillgängligt, även för eleverna. Trots att två respondenter hade 
svenska i sin lärarutbildning,  var det den som inte hade svenska i sin utbildning som 
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upplevde att SFG var lätt att förstå. Detta kunde bero på att de två förstnämnda 
respondenterna hade grammatikutbildning på universitetsnivå, medan hen som 
uppfattade SFG som lättillgängligt fann ett material som hen upplevde som en god 
metod i den skolmiljö hen befann sig i. De grammatiskt utbildade respondenterna 
resonerade om att de kanske måste byta synsätt på grammatiken, vilket i nuvarande läge 
krävde för mycket av dem. Samma respondenter kommenterade att kommunens lärare 
inom år 7-9 endast använde sig av traditionell grammatik. Holmberg (2008) och 
Holmberg och Karlsson (2013) ansåg att SFG:s funktion var att fungera som ett 
metaspråk i klassrummet, vilket en tredjedel av respondenterna upplevde då de ansåg att 
eleverna fick verktyg att sätta namn på olika delar av språket. Dessa respondenter 
uppmärksammade att eleverna tog till sig begreppsapparaten ganska snabbt. Enligt 
Axelsson (2009) är cirkelmodellen och SFG en helhet och därmed behöver lärarna vara 
insatta i båda delarna, annars är det stor risk att cirkelmodellen tar överhanden. Då 
riskerar genrepedagogiken att förlora sin kommunikativa effekt (Axelsson 2009). 
Motståndarna Knapp och Watkins (2005) menade att eleverna hade svårt att förstå SFG, 
för de förespråkade att funktionell och traditionell grammatik skulle användas samtidigt 
i skrivundervisningen, vilket några av våra respondenter samtyckte till. 
 
8.3 Scaffolding 
Vårt resultat visade flera generaliseringar inom begreppet scaffolding. Samtliga 
respondenter uppfattade cirkelmodellen i sig som stöttning. Alla respondenter ansåg att 
elever gynnades av metoden, men särskilt elever i läs-och skrivsvårigheter samt elever i 
andra behov. Med hjälp av scaffolding såg respondenterna att elevernas texter 
utvecklades och de blev mer avancerade.  Även Vygotskij (1978, 1999) anser att 
stöttning behövs för att eleverna ska utveckla sitt individuella skriftspråk från det 
vardagliga till det vetenskapliga. Enligt Lundberg (1984) använder sig elever i LOS av 
ett vardagsspråk när de skriver texter. Det beror på att de har svårare att skilja mellan 
talat och skrivet språk. Samtliga respondenter ansåg att genrepedagogiken resulterade i 
bättre kvalitet på elevernas texter även elever i LOS. Hälften av respondenterna ansåg 
att scaffolding gav möjlighet för alla elever att vara i klassrummet, även elever i behov 
av särskilt stöd. När samtliga av våra respondenter använde scaffolding i sitt 
genrepedagogiska arbete uppfattade dessa att de tre första faserna i cirkelmodellen 
fungerade som stöttning, särskilt för elever i LOS. Även Liberg (2007) och Pellegrini et 
al. (1995) ansåg att gemensam textläsning och att skriva tillsammans i klassen främjade 
särskilt dessa elever, då de lärde sig att ta andras perspektiv i en text. Våra respondenter 
ansåg att de erfarenheter som kom ur det gemensamma textskrivandet hjälpte elever i 
LOS när de skulle producera egna texter.  Wiksten Folkeryd et al.  (2006) och Gibbons 
(2009) ansåg att diskussioner kring lästa och skrivna texter gör det möjligt för eleverna 
att se de skriftspråkliga delarna. Utöver cirkelns tre första faser gav flera respondenter 
ytterligare scaffolding genom t ex individuell stöttning, extra lärartid för elever i behov 
av särskilt stöd, mindre grupperingar i klassrummet, planscher med ämnesspecifika ord 
samt repetition av cirkelns tre faser med den tidigare nämnda spiralen. Detta ansåg våra 
respondenter vara olika typer av scaffolding som i variationsteorin kunde knytas till 
separering samt Vygotskijs (1978, 1999) teorier om att möta elever där de befinner sig. 
Vygotskij (1978, 1999) menade att alla i en klass skulle ha höga förväntningar på sig, 
men scaffoldingen borde skilja sig åt mellan elever, beroende på deras individuella 
behov. Hedeboe och Polias (2008) samt Johansson och Sandell Ring (2012) ansåg även 
de att höga krav i kombination med stort stöd skapade goda förutsättningar för lärande. 
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8.4 Elever i läs- och skrivsvårigheter (LOS) 
En generalisering visade sig då samtliga respondenter menade att genrepedagogik 
hjälpte och stärkte elever i LOS, eftersom cirkelmodellens tre första faser innebar 
stöttning i den utsträckning som dessa elever ofta behövde. Respondenterna ansåg att 
det var lärarens ansvar att bedöma om undervisningen låg på en tillfredställande nivå för 
varje elev, vilket Vygotskij (1978, 1999) kallar för den proximala utvecklingszonen. På 
detta sätt kan de skilda förutsättningarna för lärande som Rose och Martin (2012) 
nämner utjämnas och eleverna riskerar inte att delas in i lyckade och misslyckade 
grupperingar. Enligt Rose och Martin (2012) är en av skolans viktigaste uppgifter att 
tillhandahålla skrivutveckling under skoltiden för ett framtida deltagande i samhället. 
Nästan alla våra respondenter uppfattade att genrepedagogik var positivt för elever i 
LOS, eftersom de kunde vara med i klassrummet med samma förutsättningar som sina 
kamrater. En respondent menade dessutom att arbetet i klassen inte fördes vidare förrän 
alla förstod. 
 
Norberg Brorsson (2007) fann i sin avhandling att gemensamma klassrumsamtal och 
respons under skrivandet gynnade elevernas skrivutveckling. Denna dialogicitet såg 
även våra respondenter som ett grundläggande verktyg även för elever i LOS. Detta var 
det som Vygotskij ( Bråten, Thurmann-Moe 1998) kallade sociokulturellt lärande, vilket 
var grundläggande för att dessa elevers kunskap skulle utvecklas. Elever i LOS har ofta 
brister i arbetsminnet (Höien & Lundberg 2009), svårigheter med den lexikala 
densiteten, samt ordvariationen (Wengelin 2011). Deras texter är ofta korta och ganska 
grunda i sitt innehåll (Wengelin 2011). Våra respondenter upplevde att 
genrepedagogiken gav dessa elever redskap för att både förlänga och fördjupa sina 
texter. Som en bieffekt uppmärksammade en del respondenter också att LOS elevernas 
självkänsla och motivation till skrivandet stärktes. En respondent ansåg att 
dekontextualisering spelade en avgörande roll för elever i LOS eftersom de fick en 
modell för hur en viss text kunde skrivas. Genrepedagogik uppvägde LOS elevers 
tillkortakommanden genom repetition, tydlig struktur och ökad självkänsla, vilka kunde 
sammanfattas som en generalisering inom variationsteorin. En annan generaliserande 
uppfattning var att samtliga respondenter jämförde sina tidigare undervisningsformer 
vid skrivande och gjorde själva den analysen att de tagit för givet att eleverna kunde 
skriva utan modelltext och samtal. Denna metodik hade varit förödande för elever i 
LOS, vilket våra respondenter medgav. Martin (1984) och Kalantzis et al. (1991) anser 
precis som våra respondenter att det krävs explicit undervisning om både process och 
produkt för att elever i LOS ska kunna fullfölja undervisningen. Medan Dewey (1956) 
står för en mer implicit undervisning, där elevens individuella process är det centrala.  
 
8.5 Positiva aspekter av genrepedagogik  
Samtliga respondenter ville fortsätta med genrepedagogik, trots att det tog mycket tid i 
anspråk. De såg att det gav vinster för eleverna genom bättre och längre texter. Här 
visade sig ytterligare en generalisering i och med att alla respondenter var eniga.  Inom 
Knutbyprojektet (Kuyumcu 2011) kunde olika positiva effekter konstateras. Där iakttog 
de att elevernas texter blev mer informationstäta och hade bättre kvalité. Dessutom 
utvecklade eleverna språklig medvetenhet samt sitt ordförråd. Den japanska studien 
(Yasuda 2011) visade även den att elevers texter utvecklades i positiv riktning. 
Detsamma gällde för Modellklass 2010 (Helsingborg & Landskrona stad 2012). Våra 
respondenter delade många av ovanstående studiers uppfattningar, eftersom hälften av 
respondenterna fann att texterna fördjupades, medan en tredjedel upplevde att eleverna 
fick ett metaspråk. Andra resultat som vi fick fram var att respondenterna såg att elever i 
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LOS lyckades med sitt skrivande, tankekvalitéerna utvecklades, samt att läsförståelsen 
ökade. Knutbyprojektet (Kuyumcu 2011) nämnde ordförråd som ett område som 
utvecklades, vilket våra respondenter också gjorde. En kontrast visade sig genom att två 
av respondenterna ansåg att eleverna hade förståelse för skrivandets förutsättningar, 
medan resten av respondenterna inte nämnde detta alls. Nästan alla respondenter 
uppfattade att genrepedagogik gav eleverna ett strukturerat sätt för skrivande som var 
konkret uppbyggt.  Sammanfattningsvis var de olika positiva effekterna ett resultat av 
en fusion inom variationsteorin.  
 
Eftersom en respondent hade lång erfarenhet av genrepedagogik som 
undervisningsmetod, hade hen ett vidare perspektiv på genrepedagogik. Det visade sig 
bland annat i hur hen resonerade när en hel skola arbetade med genrepedagogik, vilket 
de andra respondenterna inte gjorde på grund av för få års erfarenhet. Detta resultat var 
en kontrast mot resten av våra respondenter. 
 
8.6 Negativa aspekter av genrepedagogik  
Två av respondenterna ansåg att det skedde en progression i elevernas lärande. Från 
årskurs till årskurs fördjupades elevernas kunskap genom att lärarna visade på nya och 
djupare sätt att uttrycka sig att skriva en text. En respondent ansåg däremot att det inte 
blev någon progression, utan tvärtom hade information om klasser där de haft samma 
narrativa genre i år 2, 4 och 6. Det ledde endast till upprepning. Dessa åsikter stod mot 
varandra och respondenterna kontrasterade mot varandra. Enligt Liberg (2009) och 
Hansson (2013) finns det risk för att genrepedagogik tenderar att bli alltför 
instrumentaliserad och endast en väg att befästa olika texttyper. Två av våra 
respondenter uppmärksammade detta, medan två andra respondenter menade att läraren 
måste anpassa metoden till sig själv. Axelsson (2009) och Hansson (2013) menar att 
genrepedagogiken är större än bara cirkelmodellen och därmed finns det risk för att de 
lärare som bara använder cirkelmodellen förminskar genrepedagogiken till en 
undervisningsmodell. Använder lärare endast cirkelmodellen utan SFG blir det endast 
en metod att urskilja texters struktur. Det är genom att använda SFG som ett metaspråk 
utvecklades. En respondent hade stor erfarenhet av genrepedagogik och var helt enig 
med Hansson (2013) och Axelsson (2009). Trots sina få eller inga kunskaper om SFG 
menade samtliga respondenter att de utvecklade ett metaspråk i klassrummet, vilket var  
en generalisering. En tredjedel av respondenterna ansåg sig behöva införskaffa mer 
stödjande material eller få gå en kurs i ämnet, för att bli säkrare på SFG. Detta 
bekräftades genom Knutbyprojektet där lärarna också ville ha fördjupade 
grammatikkunskaper, eftersom detta område upplevdes som svårt.  Detta synsätt 
stärktes även av lärarna i Modellklass 2010 (Helsingborg & Landskrona 2012) som 
under projektets gång efterfrågade mer kunskaper i SFG. 
 
Slutligen ansåg nästan alla respondenter att genrepedagogik tog mycket tid i anspråk. 
De resonerade om att det var bättre med ett noggrant arbetssätt som krävde mer tid, än 
att skynda sig igenom många områden. Den respondent som avvek var så säker i sin 
yrkesutövning av genrepedagogiken att detta inte upplevdes som något problem, vilket 
inom variationsteorin framstår som en kontrast. Även lärarna i Svenséns (2011) artikel 
hänvisade till tidsaspekten och att genrepedagogik fordrade tid i klassrummet om det 
skulle genomföras i en positiv anda. I Knutbyprojektet såg lärarna på samma sätt på 
tidsaspekten som våra respondenter samt Svenséns (2011) intervjupersoner. Likaså tog 
Humphrey och Mcnaught (2011) upp tidsaspekten som något negativt. Dessa forskare 
belyste tidsaspekten ur elevernas perspektiv där de var oroliga för att det inte gavs 



  
 

44 

tillräcklig tid för repetition och stöttning. Tidsaspekter visade sig vara en betydelsefull 
generalisering trots att en respondent avvek från uppfattningen.  
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9 Diskussion 
 
9.1 Resultatdiskussion  
 I vår studie har vi kommit fram till att genrepedagogik anses vara så positivt bland våra 
respondenter att ingen av dem vill gå tillbaka till sitt tidigare arbetssätt. Vi anser att den 
borde spridas till fler lärare i Sverige. Dessutom pekar vårt resultat på att eleverna får en 
tydligare bild av syftet med olika texter, genrer samt har en given mottagare. Vår åsikt 
är att en given mottagare motiverar eleverna att skriva, vilket i sin tur gör att deras 
textproduktion ökar samt att kvaliteten blir bättre. Respondenterna ser t ex att elevernas 
texter blir både längre, har bättre innehåll samt högre kvalitet oavsett elevens 
utgångsläge, vilket gör att respondenterna inte vill återgå till tidigare skrivundervisning. 
Om respondenterna i vår studie hade genomfört ett förtest på elvernas kunskaper i 
skrivande hade de haft ett jämförelsematerial, vilket kunde styrkt deras uppfattningar av 
elevtexternas längd och kvalité. Vi anser att både vårt resultat och vår refererade 
tidigare forskning pekar på positiva effekter av genrepedagogik.   
 
Ett av benen i figur I (sid 12) är scaffolding, som  vi upplever genomsyrar 
genrepedagogik. Vi anser att om scaffolding inte finns närvarande i klassrummet, 
lämnas eleven åt sitt eget öde och då faller hela det genrepedagogiska förhållningssättet. 
För att elever i LOS ska få del av skrivundervisning utifrån sina förutsättningar inser vi 
att scaffolding är en oersättlig del av genrepedagogik. Utifrån våra tidigare erfarenheter 
som lärare kan vi bekräfta att implicit undervisning inte passar alla elever, eftersom 
vissa inte har litterata hemförhållanden (Helsingborg & Landskrona 2012; Berge & 
Ledin 2001). Medan genrepedagogik innebär så mycket stöttning och många moment 
som görs gemensamt i klassen, anser vi att det är bra för alla elever, även de som inte 
har hem där vuxna läser för sina barn. Om det dessutom handlar om en elev i LOS blir 
vinsterna ännu större. Genom studien finner vi att genrepedagogiken integrerar muntlig 
språkanvändning med skriftlig och därför passar arbetssättet alla elever oavsett 
socioekonomisk bakgrund. Det anser vi är en kontrast mot en del av den undervisning 
som bedrivs i Sverige med indviduellt arbete och egen forskning. Vi förstår att all 
repetition samt gemensamma moment passar elever i särskilda behov, vilket vi uppfattar 
positivt för denna grupp av elever. 
 
Vi tycker att användning av genrepedagogik i olika ämnen kan underlätta för både 
lärare och elever samt elever i LOS. Vi ser att eleverna får en större helhet och ett syfte 
med sin text. I vår studie framkommer att två av respondenterna ser stora fördelar om 
genrepedagogik används över ämnesgränserna, vilket även Hyrefelt (Lärarnas nyheter 
20140509) använder sig av i sin undervisning. I Knutbyprojektet (Kuyumcu 2011) och 
Modelklass 2010 (Helsingborg & Landskrona 2012) har lärarna fått undervisning i 
genrepedagogik samt regelbundna träffar under projektens gång. Under studiens gång 
har vår egen insikt växt; det tar mycket tid initialt att lära sig använda genrepedagogik 
samt att undervisningen i en viss genren i klassen tar tid i anspråk. Det är något vi har 
mött bland våra respondenter också, men de flesta har ambitionen att bortse från det, 
eftersom arbetssättet generarar så mycket framgång. Vår reflektion är att om 
genrepedagogik används i många ämnen på en skola, så kanske det kan minska lärares 
upplevelser av att genrepedagogik tar mycket tid i anspråk, eftersom de då skulle kunna 
samplanera lektioner samt göra gemensamma pedagogiska planeringar.  
 
Alla våra respondenter menar att genrepedagogik gynnar elever i LOS. Detta är 
verkligen något vi har känt när vi har träffat våra respondenter, eftersom de är så 
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positiva till genrepedagogik. När vi har mött våra respondenter har de gett flera exempel 
på lyckade arbeten för elever i LOS. Vissa exempel förvånar till och med läraren själv, 
vilket vi ser som mycket positivt för metoden.  Genrepedagogiken bygger på många 
gemensamma moment där klassrumssamtal/gruppsamtal är i fokus. Vi ser att detta 
sammanfaller med Holmbergs (2008), Rose och Martins (2012), Holmberg och 
Karlssons (2013) samt Norberg Brorssons (2007) essentiella resonemang kring 
klassrumsdialoger. Vi anser att dessa dialoger med tydliga mål och förväntningar ger så 
goda resultat, vilket framkommer i studien. Vår åsikt är att dessa samtal är av yttersta 
vikt för elever i LOS. Vi ser även att modellen innehåller repetition och tydlig struktur. 
Cirkelmodellens tre första faser är gemensamma. Det är bara fjärde fasen som bygger på 
individuellt arbete och då har eleven i LOS ganska mycket bakgrundskunskap med sig. 
När vi jämförde cirkelmodellen med processkrivning finner vi att det är mer upp till 
eleven själv att välja innehåll och arbetssätt i den sistnämnda kategorin, medan 
genrepedagogiken vill ge eleverna en explicit undervisning att arbeta utifrån (Kuyumcu 
2011; Feez 1995). Ur ett specialpedagogiskt perspektiv är det enligt Martin (1989) och 
Kalantzis et al. (1991) eleverna i de största svårigheterna som drabbas mest av 
progressiv undervisning. Även Gibbons (2009) menar att cirkelmodellen inte är lika 
individorienterad som den pedagogik som Dewey (1956) förespråkar.  
 
Utan att ha observerat i klassrum förstår vi att ordförråd och läsförståelse ökar hos 
eleverna, eftersom genrepedagogik bygger på dialogicitet. Allt detta sammantaget gör 
att vi tror att många elever i LOS upplever arbetssättet positivt, inte minst eftersom de 
upplever en känsla av att lyckas, vilket en av våra respondenter kommenterar.  

Generellt sett anser vi att våra respondenter är modiga som startar genrepedagogiska 
projekt utan att ha gått kurser eller fått experthjälp. Respondenterna sätter helt enkelt 
igång och försöker och gör så gott de kan med den kunskap de har just då. Vi känner att 
genrepedagogik är ett stort undervisningsområde som kan vara svårt att läsa sig till. Vi 
anser att det behövs konkret hjälp i form av kurser, studiebesök eller studiecirklar där 
lärare kan delge varandra sina erfarenheter och stötta varandra för att utveckla sin 
kunskap. Modellklassens lärare upplevde SFG som svårtillgänglig trots utbildning i 
ämnet. Även en av våra respondenter gick en kurs i SFG, men det hjälpte inte hen i den 
konkreta undervisningen. Vi anser att SFG är en akilleshäl för hela genrepedagogiken. 
Tar inte lärare till sig SFG och det mer sociokulturella lärandet blir det bara 
cirkelmodellen kvar i genrepedagogiken. Då försvinner genrepedagogikens grundtanke 
som vilar på tre ”ben” (se figur I), kvar blir bara en modell för instrumentell 
måluppfyllelse (Hansson 2013; Liberg 2009; Axelsson 2009). Vår åsikt är att det är 
synd om ett så kraftfullt undervisningsverktyg inte kan fungera på grund utav av ett av 
benen inte används! Vi uppmanar Sveriges universitet att skapa en praxisnära utbildning 
i genrepedagogik samt implementeringar med handledning som stöd. I bilaga A visas 
hur Hallidays språkteori (1985; 2004) rör sig på många olika nivåer och vi befarar att 
lärare lätt glömmer bort de yttre cirklarna där språket används på samhällsnivå t ex 
mellan en medborgare och någon samhällsinstitution, till förmån för detaljarbetet i de 
innersta cirklarna. Hansson (2013) reflekterar över hur genrepedagogik definieras och vi 
förmodar att utan definitioner dör genrepedagogiken troligen ut. Vi anser att lärare som 
använder genrepedagogiken behövde internalisera modellens alla tre ben (se figur I) för 
att kunna använda den så som det är tänkt. Vid intervjuerna har vi upplevt att två av 
våra respondenter inte har klart för sig vad alla genrepedagogikens delar, består av. Av 
de tre benen som finns i figur I anammar våra respondenter lättast Martin och Rotherys 
(1986) cirkelmodell. Som ett exempel på det, trodde en av våra respondenter att 
cirkelmodellen kommer från Vänersborg medan två respondenter inte hade någon 
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kunskap om SFG alls. När vi hörde dessa kommentarer under våren förstod vi inte 
vidden av dem själva, men ju mer vi har trängt in i ämnet så förstår vi att det är en 
förminskning av genrepedagogiken, vilket Hansson (2013) befarar om lärare inte är 
tillräckligt insatta.  

För att kunna utveckla ett metaspråk som våra respondenter kan använda i klassrummet, 
anser vi att de behöver vara insatta i SFG. Under våra intervjuer har vi sett prov på alla 
nivåer av kunskap om SFG. Vi förmodar att några av respondenternas kunskaper om 
SFG är ytliga därför är det inte ett metaspråk om genrepedagogik som eleverna lär sig, 
utan ett ämnesspråk om cirkelmodellen i första hand. Vi ställer oss frågan om vilket 
metaspråk våra respondenter använder, men vi har inte fått inte några säkra svar på 
frågan. De flesta av våra respondenter använder SFG i sin undervisning, men är osäkra 
på hur djupt de ska gå in i området. De flesta av Sveriges lärare lär sig traditionell 
grammatik under sin skolgång och är inte alls bevandrade i SFG. Vi ser en möjlig 
konflikt mellan dessa två typer av grammatiker och deras användningsområden. Två av 
respondenterna upplever en inre konflikt, då lärarna för år 7-9 endast använder 
traditionell grammatik samtidigt som respondenterna tycker att SFG fyller en funktion.  
Enligt Knapp och Watkins (2005) har diskussionen om de båda grammatikerna pågått 
de senaste 200 åren, vilket vi inte mött vare sig i andra undersökningar eller i 
universitetsstudier. Knapp och Watkins (2005) som är motståndare till SFG anser att 
båda grammatikerna är nödvändiga i undervisningen. De menar även att grammatik i sig 
bör ingå i skrivundervisningen som en del av helheten.Vår uppfattning är att detta är en 
frågeställning som fordrar många diskussioner bland lärare samtidigt som det skulle ta 
lång tid att ändra i grammatikundervisningen. Kanske har Knapp och Watkins rätt i sin 
reflektion? Här har vi svårt att bilda oss en enda uppfattning. 

I Lgr -11 (Skolverket 2011) nämns vilka olika typer av texter som eleverna ska 
undervisas i under skolgången. Dessa texttyper är beskrivande, förklarande, utredande, 
instruerande och argumenterande. Vi ser i likhet med Hansson (2013) att de olika 
texttyperna är direkt tagna ur Sydneyskolans definitioner av genrepedagogik som är 
följande: beskrivning, berättelser, återberättelse, förklaring, instruktion och 
ställningstagande (Holmberg 2008). Vår konklusion är att Sydneyskolan påverkar 
svenska kursplaner, men hur många lärare är medvetna om det? Ingen av våra 
respondenter har kommenterat sambandet. En av våra respondenter önskar sig en femte 
fas, en så kallad bedömningsfas, vilken skulle vara både summativ och formativ. Delvis 
finner vi detta hos Kuyumcu (2010) samt Skjelten (2013) eftersom de båda använder sig 
av en bedömningsmall vid textanalys. Vi tror att bedömningsmallar skulle vara till hjälp 
för lärare, då dessa bedömningar kan vara svåra att göra på egen hand.  

Vi har lärt oss mycket under det självständiga arbetet, men vi kan förstås inte täcka allt. 
Under arbetets gång har vi märkt en brist alltifrån syfte och ändå fram till diskussionen. 
Vi har inte med begreppet genrepedagogik som självständigt tema. Det har inneburit 
vissa svårigheter eftersom vi blandar begreppen ibland, t ex genrepedagogik och 
cirkelmodell. Det gör vi både både när vi har resonerat sins emellan och när vi har 
skrivit själva arbetet.  

 
9.2 Metoddiskussion 
Den kvalitativa intervjun har brister, då den endast ger ett perspektiv på en 
forskningsfråga. För att vidga perspektivet hade t ex observation varit ett bra 
komplement, men vi har inte haft den tiden till vårt förfogande. Om vi hade 
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kompletterat intervjuerna med observationer hade vi kunnat säkerställa vårt resultat 
bättre. Ett annat fenomen som vi inte kan styra över är om respondenten får lust att 
imponera på oss och därmed ger oss en felaktig bild av sina uppfattningar. Därför får vi 
behandla vår data utifrån dessa förutsättningar (Eriksson Zetterquist & Ahrne 2011). En 
annan risk med intervju som metod är våra begränsade kunskaper inom området, vilket 
skulle kunna hämma oss i intervjusituationen och vilken uppfattning vi får av svaren. 
Trots eventuella brister i våra kunskaper anser vi att metoden fungerar väl för vårt syfte 
och våra frågeställningar. 

Från våra respondenter har vi fått positiv respons angående missivbrev och 
”lightversion” av intervjuguiden. Det upplevdes värdefullt att få intervjuguiden i förväg 
för att kunna förbereda sig på bästa sätt. 

Vår studie kan vara möjlig att göra om med samma intervjuguide och tillvägagångssätt, 
men troligtvis får inte en sådan undersökning exakt samma resultat, eftersom vi har sökt 
efter uppfattningar av ett visst fenomen. Vi har gjort ett bekvämlighetsurval där vi 
anpassat oss efter de uppfattningar som våra respondenter lämnat. Det hade kanske 
blivit ett helt annat resultat om vi ställt krav vid kriterierna för urval t ex antal års 
erfarenhet av genrepedagogik. Att ändra urvalskriterierna är inte samma sak som att 
påverka pålitligheten, utan det är att ge undersökningen andra förutsättningar. Därmed 
anser vi att pålitligheten och trovärdigheten är säkerställd i vår studie. Enligt Hjerm et 
al.   (2014) är det svårt att använda begreppen validitet och reliabilitet inom kvalitativ 
forskning, eftersom begreppsapparaten inte är anpassad för denna typ av forskning och 
därmed inte överförbar.  

 
Det är känsligheten för kontextfaktorer och mångfald som är själva poängen med metoden, 
inte stabilitet eller standardisering. Objektivitetskriteriet, som kräver att oberoende forskare 
som analyserar ett och samma material kommer fram till samma slutsatser, är också irrelevant 
för den kvalitativa forskningen (Hjerm et.al 2014 s 82). 

 

Vid transkiberingen har vi valt att inte ta med alla hm och andra småljud samt pauser, 
då vi anser att det inte är relevant för vår studie och vi vill fokusera på innehållet 
(Fangen & Sellerberg 2011). Färgkodningen har hjälpt oss att både finna resultat och 
vid analys av densamma. Studiens sex teman finns med från syfte och genom hela 
arbetet, därmed behöver vi inte leta efter upprepningar, likheter eller skillnader för att 
finna teman som är vanlig inom kvalitativa studier (Hjerm et al.   2014; Bryman 2011). 
Hjerm et al.   (2014) visar på en användbar metod där temana kodas under sökandets 
gång. I vår analys av data beskriver vi hur vi använder den färgade kodningen för att 
dels hitta mönster och dels gå tillbaka och leta reda på ett visst svar ännu en gång 
(Hjerm et al.   2014). Denna metod har underlättat vårt arbete. Vi har använt begreppet 
tema både på de grupperingar som vi har funnit i resultatet och i vår intervjuguide. Det 
kan skapa förvirring för eventuella läsare.  

9.3 Förslag till fortsatt forskning  
Om vi skulle fortsätta med ämnet eller någon annan blir intresserad kan t ex en 
longitudinell studie med inriktning på hur lärarna fortsätter arbetet med genrepedagogik 
vara intressant att följa. Ett annat undersökninsområde vore att följa våra respondenters 
fortsatta arbete med genrepedagogik och om deras intresse sprids vidare till andra 
kollegor eller kanske tvärtom, intresset avtar. Ett annat perspektiv vore att till vår studie 
lägga till klassrumsobservationer och elevintervjuer. Ytterligare ett annat förslag vore 
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att studera vad som händer när genrepedagogik används ämnesövergripande vid en 
skola. 
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Bilaga A  
 
 
                                 

 
Figur IV, fritt tolkad ur Johansson & Sandell Ring (2012) sidan 226. 
 
Kulturkontexten genre 
Vi människor ingår i olika kulturer och har tillgång till olika genrer. Varje kultur har 
sina sociala processer som deltagarna känner igen (Hedeboe & Polias 2008, Johansson 
& Sandell Ring 2012). 
 
Situationskontext 
Situationskontexten är den kontext, där människor talar med varandra eller på annat sätt 
kommunicerar med varandra. Inom den sociala kontexten urskiljs tre variabler, 
relationen, fältet och kommunikationssättet. Fältet berör textens ämne, t ex matlagning, 
idrott mm. Relationen handlar om förhållandet mellan den som talar eller skriver och 
den som lyssnar eller läser. Kommunikationssättet handlar om hur vi kommunicerar, 
muntligt eller skriftligt. Dessa tre faktorer fungerar parallellt i språket för att skapa 
mening. När man lär sig språk lär man sig anpassa språkets register efter 
sammanhanget.. Texten ändras beroende på vad syftet egentligen är (Martin 2006, 
Johansson & Sandell Ring 2012, Hedeboe & Polias 2008, Holmberg & Karlsson 2013, 
Halliday 2004). 
 
Semantik 
Semantik handlar om betydelse, som delas upp i tre metafunktioner, interpersonella, 
ideationella och textuella. Den interpersonella metafunktionen handlar om hur 
människan använder ord och grammatik för att interagera med varandra. Det är genom 
språket som människan uttrycker sina känslor, åsikter och attityder. Den ideationella 



  
 

II 

metafunktionen handlar om hur meningen beskriver människans erfarenhetsvärld. 
Denna metafunktion används inom SFG för att analysera meningens deltagare, 
processer och omständigheter. Den textuella metafunktionen organiserar den 
interpersonella och den ideationella metafunktionen för att med deras hjälp skapa 
betydelse. Den textuella metafunktionen länkar samman textens betydelse till en helhet 
och skapar textens textur (Johansson & Sandell Ring 2012, Hedeboe & Polias 2008, 
Holmberg & Karlsson 2013, Halliday 2004; Martin & Rose 2007). 
 
Lexikogrammatik 
Lexikogrammatiken handlar om ord, grammatik och satser. Dessa tre är hierarkiskt 
ordnade. Lexikogrammatiken analyserar satsernas uppbyggnad av ord och ordgrupper 
och hur de olika delarna samverkar för att ge uttryck för betydelse. Ett yttrande har 
struktur inom de tre metafunktionerna samtidigt (Johansson & Sandell Ring 2012, 
Hedeboe & Polias 2008, Holmberg & Karlsson 2013, Halliday 2004).  
 
Fonologi 
Fonologin är språkets uttrycksdel. Fonem är vår minsta betydelseskiljande del i språket 
och svårigheten är att vi inte talar på samma sätt som vi skriver (Elbro 2006). Till 
fonologin hör också ljud, grafer, prosodi och intonation vilka realiserar ord och 
grammatik (Johansson & Sandell Ring 2012, Hedeboe & Karlsson 2013, Halliday 
2004).  
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Till dig som arbetar med genrepedagogik 
 
 
Vi är två studerande vid Speciallärarprogrammet i Växjö som ska börja skriva vårt 
självständiga arbete. Vårt önskemål har varit att skriva om skrivutveckling i någon 
form, därför har vi valt genrepedagogik.  
 
Syftet med studien är att ta reda på lärares uppfattningar av genrepedagogik som en 
undervisningsmetod. Vi vill därför intervjua dig som har erfarenhet av pedagogiken och 
få reda på dina uppfattningar av genrepedagogik samt relationen mellan genrepedagogik 
och elever i läs- och skrivsvårigheter. Intervjun bygger på olika teman som vi diskuterar 
runt omkring. Intervjun tar cirka 30-60 minuter.  
 
Vår förhoppning är att du kan tänka dig att berätta om dina uppfattningar av ämnet för 
oss.  
 

Vid intervjun kommer vi att ta hänsyn till Vetenskapsrådet forskningsetiska principer. 
Detta innebär att deltagandet är frivilligt och om du så skulle vilja så kan du när som 
avbryta intervjun och därmed ditt deltagande. Ditt deltagande kommer att vara anonymt 
och datan kommer att behandlas konfidentiellt och resultatet kommer enbart att 
användas i forskningsändamål. 

Hoppas brevet har gjort dig nyfiken och om du har några frågor eller funderingar är du 
välkommen att kontakta oss eller vår handledare för mer information. 

 

Med vänliga hälsningar  
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Bilaga C 
 
Intervjuguide utifrån Kuyumcu (2011) och Hägglund & Karlsson (2013) 
 
Huvudtema 1 – Uppvärmnings frågor  
 
Hur länge har du arbetat som lärare?  
 
Vilken utbildning har du?  
 
Vilka årskurser har du arbetat med?  
 
Vilken årskurs arbetar du med nu?  
 
Huvudtema 2 – genrepedagogik 
 
Hur kom du i kontakt med genrepedagogik? 
 
Vad gjorde dig intresserad av genrepedagogik? 
 
Hur länge har du arbetat med det? 
 
Vilka olika genrer har du genomfört?  
 
Berätta hur det har fungerat?  
 
Har det sett olika ut för olika elevgrupper? 
   Om ja, Vad skiljer grupperna åt?  
 
Hur ser du på de olika faserna i cirkelmodellen (bygga upp kunskap, dekonstruktion, 
gemensam konstruktion, självständig konstruktion)?  
 
Finns det någon fas som man kan utelämna?  
 
Finns det något annat man kan ersätta dem med?  
 
På vilket sätt ökar elevernas medvetenhet om en texts övergripande struktur i olika 
textgenrer?  
 
Hur upplever du den systemisk- funktionella grammatiken? 
 
Hur använder du dig av den? 
 
Vad är explicit undervisning i den genrepedagogiska metoden för dig? 
 
Stöttning (scaffolding) är ett centralt begrepp i genrebaserad undervisning. Ge gärna 
några konkreta exempel på hur du tillämpar det i din egen undervisning?  
 
Vad har det för effekt?  
 



  
 

V 

Tycker du att denna metod passar bättre för vissa elevgrupper? (årskurs, svenska som 
andraspråkselever, elever i läs - och skrivsvårigheter…)  
 
Varför?  
 
 
Huvudtema 3 Elever i läs och skrivsvårigheter 
 
Hur uppfattar du att elever i läs- och skrivsvårigheter tar till sig denna metod? 
 
Vilka skillnader kan du se om du jämför innan du använde genrepedagogik och nu för 
elever i läs- och skrivsvårigheter? 
 
Hur uppfattar du elevernas syn på sitt skrivande? 
 
På vilket sätt kan genrepedagogik hjälpa elever i läs- och skrivsvårigheter? 
 
Huvudtema 4 avslutande frågor 
 
På vilket sätt skiljer sig enligt din bedömning den genrepedagogiska modellen från ditt 
tidigare arbetssätt?  
 
Vilket föredrar du? 
 
Vilken typ av grammatik finns på det högstadium som din skola är knuten till? 
 
Vilka blir effekterna om eleverna använder SFG under skolåren 1-6 och sedan möter 
traditionell grammatik i år 7-9?  
 
Hur tror du att elever upplever den genrebaserade undervisningen? 
 
Hur upplever du tidsåtgången vid genrepedagogiskt arbete? 
 
Vilka positiva respektive negativa aspekter har du upplevt kring det genrepedagogiska 
arbetet? 
Upplever du att genrepedagogik utvecklar andra förmågor hos eleverna? ( läsförståelse, 
samarbetsförmåga, ordförståelse…) 
Övriga synpunkter som du vill föra fram? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


