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Abstract  

English title: Teacher´s working methods with different text types in the Swedish subject 

Author: Berna Andic 

Supervisor: Linda Vikdahl 

Term: Autumn 2019 

The purpose of this study is to investigate how four teachers in grades 4-6 work with genre 

pedagogy in the Swedish subject. In this study the focus will be on these two issues:  

- How do the teachers work with text types in the Swedish subject? 

- How do the teachers describe genre pedagogy? 

I have used the two different methods which are interviews and observations in order to 

conduct the survey. I have also used two different theories that are related to the genre 

pedagogy in this study, these theories are the socio-cultural perspective and the circle model. 

These theories have been used to analyze the empirical material in this study.  

The result of this study shows that all four teachers work with the four different types of texts 

which are fact text, story, fabel and instruction in teaching in the Swedish subject. 

Furthermore all the teachers work in the same way with these different text types in the 

teaching, this by working with the text types based on the four different phases that are in the 

circle model in the teaching. These different steps consist of knowledge acquisition of a 

subject, the study of the text type with focus on the purpose, structure and linguistic features 

of the text type, the class writing its own text within the chosen text type,  which is followed 

by the students being allowed to write their own text within the chosen text type. This was 

reflected in the interviews and two of the observations. 

All teachers shared the same view that genre pedagogy is about a number of different genres. 

The texts that are written within a genre should consist of a specific structure, and language, 

depending on the purpose, situation and recipients of the texts, according to the teachers. This 

was evident in the interviews in this study. 

Keywords: Genre pedagogy, genre, text types, scaffolding, the circle model. 

Nyckelord: Genrepedagogik, genre, texttyper, stöttning, cirkelmodellen. 
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1. Inledning 

I skolan får eleverna använda sig av olika genrer för att skriva olika texter varje dag, skriver forskarna 

Johansson och Ring. När eleverna ska skriva en text som hör till en viss genre, behöver de välja den 

struktur och de språkliga mönster som förhåller sig till textens mottagare, situationen som eleverna 

befinner sig i, men även vilket syfte som eleverna vill framföra i texten, menar de två forskarna 

Johansson & Ring (2015, s. 25). Detta innebär att de olika genrer som eleverna använder sig av för att 

skriva texter inom skolan inte enbart relaterar till svenskämnet, utan att de olika genrerna relaterar till 

alla skolämnen som finns i skolan. På så sätt handlar det om texter som finns i alla skolämnen, menar de 

två forskarna Johansson & Ring (2015, s. 26).  

I läroplanen ges en beskrivning om att undervisningen inom svenskämnet bl.a. ska innehålla ”Strategier 

för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag” 

(Skolverket 2019, s. 259). Denna beskrivning ges i det centrala innehållet vilket har skrivits för årskurs 

4-6. Däremot ges det inga beskrivningar för vilka dessa strategier är som lärarna ska använda för att 

undervisa om hur olika texttyper ska skrivas, och hur lärarna ska arbeta med dessa strategier för att 

undervisa om hur olika texttyper ska skrivas i svenskämnet, vilket är ett problem (Skolverket 2019, s. 

259). Fortsättningsvis ges en närmare förklaring av detta centrala innehåll i kommentarmaterialet som 

har skrivits för kursplanen i svenskämnet på följande sätt: ”Alla elever i grundskolan ska också få 

undervisning om skrivstrategier, det vill säga hur man skriver olika slags texter, hur man bygger upp 

dem och hur den aktuella texttypens språk ser ut. Därför är strategier för att skriva olika typer av texter 

med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag ett centralt innehåll i alla årskurser” 

(Skolverket 2017 s. 10). På samma sätt ges inga beskrivningar i kommentarmaterialet för vilka 

skrivstrategier som lärarna ska använda när de undervisar om hur olika texttyper ska skrivas, samt hur 

de ska arbeta med dessa skrivstrategier i svenskämnet, vilket också är ett problem (Skolverket 2017, s. 

10).   

Under VFU-perioderna som finns i lärarutbildningen har jag också sett att det finns många 

mellanstadieelever som har svårt för att förstå på vilket sätt olika texttyper skiljer sig från varandra i 

deras uppbyggnader. Mot bakgrund av de erfarenheter som jag har fått under VFU- perioderna 

undersöker jag i den här studien hur fyra mellanstadielärare arbetar med några olika texttyper i 

undervisningen i svenskämnet.   
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur fyra lärare i årskurs 4-6 arbetar med genrepedagogik i 

svenskämnet. 

I den här studien kommer fokus att ligga på dessa två frågeställningar: 

- Hur arbetar lärarna med texttyper i svenskämnet? 

- Hur beskriver lärarna genrepedagogik? 

I den här studien ska de två metoderna observationer och intervjuer användas för att besvara studiens 

frågeställningar. Först kommer det att göras observationer hos två lärare. Sedan kommer dessa två 

lärare och ytterligare två lärare att intervjuas för den här studien.   

3. Teorianknytning 

I detta kapitel ska bl.a. en redogörelse göras för de två teorierna som är det sociokulturella perspektivet 

och cirkelmodellen. Det ska även redogöras för några teoretiska begrepp som finns i dessa två teorier.   

3.1 Det sociokulturella perspektivet 

Författaren Roger Säljö ger en närmare förklaring av idén om den närmaste proximala utvecklingszonen 

vilket är det allra mest förtrogna begreppet som finns bland de arbeten som tillhör pedagogen Vygotskij. 

Den närmaste utvecklingszonen har i sin tur benämningen Zone of Proximal Development på engelska, 

vilket även har förkortningen ZPD. Fortsättningsvis förklarar Säljö att den närmaste utvecklingszonen 

består av en princip som förhåller sig till Vygotskijs syn på lärande såväl som utveckling. Lärande och 

utveckling betraktas i sin tur som konstant pågående processer av Vygotskij. Vygotskij menade att när 

vi individer når upp till en färdighet som vi inte hade innan eller behärskar en term, så innebär detta 

också att vi är oerhört nära att behärska något nytt. Detta innebär att det finns nya erövringar av 

kunskaper men även så kallade färdigheter inom räckhåll, skriver Säljö. Vidare ger Säljö ett exempel på 

hur detta kan se ut i skolsammanhang genom att skriva att den som har lärt sig de så kallade 

grundläggande grammatiska principerna som finns för ordklasser, kommer framöver också att vara 

beredd på att ta sig vidare med en bättre förståelse för hur språk är uppbyggda (Säljö 2014, s. 305).   

Vidare är utvecklingszonen den zon där det finns individer det vill säga elever som är känsliga för 

instruktioner såväl som förklaringar, förklarar Säljö. Det är under detta tillfälle som en mer kompetent 

kamrat som befinner sig i klassrummet eller läraren skulle kunna vägleda en lärande elev in i på vilket 

sätt vi använder ett kulturellt redskap. I början är den lärande eleven bunden till det stöd som ska 

komma från någon som är mer kunnig, detta kan vara en mer kompetent kamrat som finns i klassen eller 
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elevens lärare. Den mer kunnige ställer frågor som är utformade på ett sådant sätt att eleven som 

behöver hjälp fäster uppmärksamheten vid just det som är viktigt att fundera över, förklarar Säljö. På 

detta vis leder någon som är mer kunnig som befinner sig i klassrummet den lärande eleven vidare i sitt 

arbete (Säljö 2014, s. 305).  

Säljö lyfter även fram hur detta stöd beskrivs inom litteraturen på följande sätt: ”I litteraturen talar man 

om detta stöd som att den kunnige bygger en ställning där den lärande kan ta sig vidare i sitt arbete” 

(Säljö 2014, s. 305). Den engelska termen som lyfter fram hur kommunikationen ser ut under dessa s.k. 

pedagogiska situationer är scaffolding (Säljö 2014, s. 305-306). Scaffolding är i sin tur centralt i 

undervisningen om olika genrer det vill säga genrepedagogiken (Johansson & Ring 2015, s. 29). 

Inledningsvis ger den så kallade kunnige som finns i klassrummet mycket stöd till eleven som behöver 

hjälp, men efterhand kan stödet som kommer från den kunnige minska, detta för att med tiden också 

upphöra på grund av att eleven behärskar den färdigheten som behövs för att kunna göra sitt arbete 

(Säljö 2014, s. 306). Säljö menar att det resultat som uppnås med denna process visar i sin tur hur 

samspel och lärande betraktas inom det sociokulturella perspektivet: ”Det som man inledningsvis 

behöver en mer kunnig persons hjälp för att klara av, kan man så småningom genomföra på egen hand” 

(Säljö 2014, s. 306). Genom scaffolding som ligger inuti ramen för utvecklingszonen skulle en elev 

kunna tillägna sig de kunskaper som den andre individen i klassrummet har, förklarar Säljö. 

Slutligen påpekar Säljö att detta stöd inte ska förstås som att den kunnige ska hjälpa en elev genom att 

överta hela arbetet som eleven gör, för att lösa det problem som har uppstått. Eleven behöver själv få 

möta samt förstå de utmaningar som finns i arbetet som eleven gör, och ta sig vidare i arbetet, enligt 

Säljö (2014, s. 306).         

Det sociokulturella perspektivet som har presenterats ovan är en gammal teori, vilket i sin tur är en 

nackdel med teorin. Samtidigt är det sociokulturella perspektivet centralt i undervisningen om olika 

genrer, det vill säga genrepedagogiken, vilket är anledningen till varför denna teori används i denna 

studie (Johansson & Ring 2015, s. 28-29).   

3.2 Cirkelmodellen  

Cykeln för undervisning och lärande är en så kallad pedagogisk modell som ursprungligen har 

framställts av de australienska forskarna Martin och Rothery (1986). Modellen som även kallas för 

cirkelmodellen har i sin tur benämningen The Teaching Learning Cycle på engelska (Johansson & Ring 

2015, s. 30). Den bakomliggande orsaken till modellens framväxt var dessa forskares upptäckt av låga 

skrivprestationer i arbetet med genrer, vilket var synligt hos många elever på skolor. Elevernas texter 

innehöll bland annat flera upprepningar samtidigt som det fanns stor brist på variation av olika texttyper, 
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förklarar författaren Gibbons (2018, s. 127). Vidare nämner författarna Johansson och Ring vilken effekt 

modellen har haft i undervisningen på följande sätt: ”Denna modell har visat sig vara en mycket bra 

utgångspunkt i det språk- och kunskapsutvecklande arbetet i alla skolämnen” (Johansson & Ring 2015, 

s. 30).            

Cykeln består av totalt fyra faser vilka fungerar som ett så kallat kretslopp. I detta kretslopp sker i sin tur 

en konstant interaktion mellan undervisning och utvärdering i klassrummet (Johansson & Ring 2015, s. 

30). Utifrån elevernas kunskaper om olika genrer bestämmer sig läraren för vilka steg i processen som 

kommer att vara relevanta för elevernas förståelse av text samt även ämne. Under vissa tillfällen arbetar 

sig klassen igenom alla steg som finns i modellen, ibland kan istället något steg utelämnas eller så kan 

ett alternativ vara att lägga särskilt fokus på något av de fyra momenten. Detta val är beroende av 

elevernas förförståelse och kunskaper, skriver Johansson & Ring (2015, s. 31). Nedan ges en närmare 

presentation av de fyra faserna: 

Fas 1. Bygga upp kunskap: Pedagogiskt engagemang 

Den första fasen går ut på att läraren och eleverna utforskar fältet tillsammans vilket innebär att de 

införskaffar nya kunskaper om ett ämne som har valts ut, de lär in ett lämpligt ordförråd för detta ämne 

och i sin tur får förståelse för olika ämnesspecifika begrepp såväl som uttryck, förklarar Johansson och 

Ring (2015, s. 31). Innan klassen börjar att arbeta med detta inleder läraren fasen i sin undervisning 

genom att ta reda på elevernas förförståelse. Förutom detta formulerar läraren syfte och mål med 

aktiviteten som kommer att genomföras i undervisningen (Johansson & Ring 2015, s. 32).  

När eleverna sedan inhämtar kunskaper inom det utvalda ämnet kan dessa kunskaper organiseras med 

hjälp av exempelvis scheman, tankekartor samt tabeller, skriver Gibbons (2018, s. 129). Kunskaperna 

inhämtas i samband med att eleverna i klassrummet antecknar, lyssnar, talar, läser och till sist arbetar i 

par och grupper. På så sätt skapas många kommunikationstillfällen i undervisningen, skriver Johansson 

& Ring (2015, s. 32).  

Slutligen förklarar Johansson och Ring varför fokus ligger på att inhämta ämneskunskaper och få 

förståelse för betydelsen av ett antal ämnesspecifika begrepp inom denna fas. Att eleverna har goda 

ämneskunskaper och i sin tur tillägnar sig ett så kallat ämnesspecifikt språk i undervisningen har stor 

betydelse, det vill säga är lika viktigt som att eleverna har kännedom för hur strukturen och språket ser 

ut i den texttypen som de längre fram kommer att få skriva i tillsammans med deras lärare i fas 3, och på 

egen hand i fas 4, förklarar Johansson & Ring 2015, s. 31-32).     

Fas 2. Modellering och dekonstruktion 
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Denna fas går ut på att läraren presenterar en modelltext som har skrivits i den genre som eleverna ska 

arbeta med i undervisningen. I sin tur diskuteras modelltextens syfte, struktur såväl som språkliga drag i 

denna fas (Johansson & Ring 2015, s. 33). Johansson och Ring skriver att detta går till genom att ”texten 

plockas isär och olika delar studeras och diskuteras i relation till hur de bidrar till att texten uppnår sitt 

syfte” (Johansson & Ring 2015, s. 33). Under tiden som texten studeras ställer läraren också frågor som 

till exempel: Vilket syfte har denna text? Vilka språkliga drag utmärker denna text? Andra frågor som 

läraren i klassen kan ställa är förslagsvis: I vilka sammanhang har ni fått möta den här typen av text? I 

vilka ämnen skulle vi kunna hitta en sådan här text? På så sätt skapas en förmåga att förstå samt även 

producera text hos eleverna i klassen. Genom att titta närmare på modelltexter undersöker eleverna på 

vilket sätt vi kan känna igen olika slags genrer men också hur de är uppbyggda (Johansson & Ring 

2015, s. 33-34).       

Fas 3. Gemensam textkonstruktion 

I den tredje fasen som finns i cirkelmodellen skriver läraren och eleverna tillsammans deras 

gemensamma text i genren som läraren har valt, detta görs i helklass eller i mindre grupp, skriver 

Johansson och Ring. Syftet med denna aktivitet är att förstärka kunskapen om den specifika genren det 

vill säga texttypen som klassen har arbetat med under de tidigare faserna. Läraren styr skrivandet av 

texten under denna fas genom att ställa frågor som berör textens olika steg såväl som språkliga val 

(Johansson & Ring 2015, s. 34). Eleverna ger förslag det vill säga kommer med idéer om struktur, 

språkliga drag som kan användas och vad som skulle kunna skrivas om ämnet som läraren har valt ut i 

fas 1 som denna gemensamma text ska innehålla, förklarar Johansson och Ring. Läraren ger i sin tur 

exempel på formuleringar som kan användas i den gemensamma texten (Johansson & Ring 2015, s. 34-

35).   

Fas 4. Självständig textkonstruktion  

I den fjärde fasen som finns i cirkelmodellen arbetar eleverna med individuellt skrivande, det vill säga 

skriver en egen text som hör till den genren som de har fått arbeta med under tidigare faser (Johansson 

& Ring 2015, s. 35). Eleverna har hittills inhämtat kunskaper om ämnet som läraren har valt ut, syftet, 

strukturen och de språkliga dragen som kännetecknar den genren som har behandlats i undervisningen 

(Gibbons 2018, s. 139). Nu under den sista fasen stöttar läraren eleverna som får skriva på egen hand 

med hjälp av respons. Genom respons kan eleven som arbetar med att skriva sin text inom en viss genre 

gå från så kallade gemensamma processer till ett självständigt skrivande, skriver de två författarna 

Johansson & Ring (2015, s. 36). Läraren kan till exempel ge respons på strukturen samt språkliga 

dragen som finns i elevernas texter. Förutom detta kan lärarens respons också innehålla hur eleverna kan 
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förbättra sina texter som hör till en viss genre, förklarar Hedeboe & Polias (2008, s. 19). När eleverna 

har skrivit klart sina texter kan läraren göra ett häfte av dem, dessa texter kan i sin tur fungera som 

modelltexter för andra klasser, menar Gibbons (2018, s. 139).   

Cirkelmodellen som har presenterats ovan är central i undervisningen om olika genrer, det vill säga 

genrepedagogiken, vilket är anledningen till varför teorin används i denna studie (Johansson & Ring 

2015, s. 28-29). Forskarna Johansson och Ring menar att en nackdel som finns med cirkelmodellen är 

att ”det är ett tidskrävande arbete att gå igenom alla faser” (Johansson & Ring 2015, s. 31). Fördelarna 

med cirkelmodellen som består av fyra faser är att eleverna lär sig att skriva en text som tillhör en 

specifik genre, och att de lär sig mycket om ett ämne. Förutom detta lär sig eleverna det ämnesrelaterade 

språket som finns i detta ämne på ett fördjupat plan, menar de två forskarna Johansson & Ring (2015, s. 

36).    

De två teorierna som har presenterats i den här studien det vill säga det sociokulturella perspektivet och 

cirkelmodellen ska användas för att tolka och analysera den här studiens materialinsamling, detta 

kommer att ske under avsnittet Resultat och analys. 

4. Tidigare forskning 

I detta kapitel ska det redogöras för tre olika studier om genrepedagogik. 

4.1 Eija Kuyumcus studie 

Forskaren Eija Kuyumcu (2011) har studerat på vilket sätt några lärare i årskurs F-6 arbetar med 

genrepedagogik i sin undervisning, detta på en F-6 skola som befinner sig inom Stockholm, mellan åren 

2007–2008 (Kuyumcu 2011, s. 4-6). Vidare har studien genomförts med hjälp av flera olika metoder 

som bl.a. klassrumsobservationer, intervjuer, men även analyser av elevtexter som har skrivits inom 

olika genrer (Kuyumcu 2011, s. 17).  

Resultatet av denna studie visade till exempel att lärarna som deltog i studien valde att arbeta med de 

fyra olika genrerna som kallas för den berättande, beskrivande, återgivande och till sist den 

argumenterande genren i sin undervisning (Kuyumcu 2011, s. 131). Vidare arbetade lärarna med dessa 

olika genrer i sin undervisning genom att tillämpa cirkelmodellen som består av fyra olika faser 

(Kuyumcu 2011, s. 17). Lärarna valde ämnesområden som deras klass fick inhämta kunskaper om, 

lärarna undervisade deras klass om på vilket sätt man skriver texter inom dessa olika genrer, och lärarna 

valde att tillsammans med deras klass skriva gemensamma texter inom dessa olika genrer vilka blev 

förebildstexter för eleverna innan de fick arbeta med att skriva egna texter. Slutligen fick eleverna skriva 

egna texter inom dessa olika genrer, detta med utgångspunkt i de ämnesområden som deras klass fick 
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inhämta kunskaper om tidigare (Kuyumcu 2011, s. 151-155). Studien visade också att eleverna fick 

mallar av sina lärare som de kunde använda under skrivandet av deras egna texter (Kuyumcu 2011, s. 

155). Förutom detta gav lärarna i denna studie återkoppling på elevernas texter inom dessa olika genrer 

(Kuyumcu 2011, s. 135). Lärarna arbetade på dessa sätt med genrepedagogiken i undervisningen, vilket 

framgick i forskaren Kuyumcus observationer och intervjuer (Kuyumcu 2011, s. 151-155).  

I intervjuerna framgick det även att många av de deltagande lärarna i studien upplevde en tidsbrist under 

tiden som de arbetade med dessa olika genrer utifrån cirkelmodellen som består av fyra olika faser 

(Kuyumcu 2011, s. 154-155). Kuyumcu lyfter fram detta i sin studie på följande sätt: ”Lärarna ansåg att 

de inte hade tillräckligt med tid för att arbeta med en specifik genre så länge som de hade behövt, utan 

fick skynda sig för att eleverna skulle hinna producera texter” (Kuyumcu 2011, s. 155).     

4.2 Jenny Wiksten Folkleryds studie  

Forskaren Jenny Wiksten Folkleryd (2014) har studerat på vilket sätt en lågstadielärare arbetar med 

faktatexter i sin undervisning, detta genom att följa två olika klasser som denna lärare undervisar under 

lågstadiets tre år. Vidare har denna studie genomförts med hjälp av två olika metoder som är 

klassrumsobservationer och analys av elevtexter som har skrivits inom texttypen faktatexter (Wiksten 

Folkleryd 2014, s. 116).  

Resultatet av denna studie visade att läraren valde ämnen som de två klasserna fick inhämta kunskaper 

om. Detta gick till genom att dessa ämnen först introducerades för de två klasserna med hjälp av 

muntliga introduktioner. Efter detta lästes texter om dessa ämnen i de två klasserna. Utifrån 

informationen som finns i de texter som eleverna har läst, utarbetade sedan läraren tillsammans med 

eleverna antingen tankekartor eller stödord i de två klasserna. Till sist fick eleverna i de två klasserna 

skriva sina egna faktatexter med hjälp av de gemensamma tankekartorna eller stödorden. Innan eleverna 

började att skriva sina egna faktatexter fick de inga instruktioner av läraren om på vilket sätt strukturen 

skulle se ut i deras faktatexter (Wiksten Folkleryd 2014, s. 116-117). 

Studien visade också att de faktatexter som eleverna fick skriva med hjälp av stödorden har skrivits som 

listor, i jämförelse med de faktatexter som eleverna fick skriva genom att använda sig av tankekartorna, 

vilka istället har skrivits som sammanhållna texter (Wiksten Folkleryd 2014, s. 125).            

4.3 Mariana Sellgrens studie 

Forskaren Mariana Sellgren (2011) har studerat på vilket sätt en lärare i årskurs 6 arbetar med den 

förklarande genren i sin undervisning. Detta gick till genom att forskaren studerade sin egen 

undervisning som sker i en klass med andraspråkselever, som denna lärare undervisar i geografiämnet 
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(Sellgren 2011, s. 1). Vidare har denna studie genomförts i en skola som befinner sig inom Stockholm 

(Sellgren 2011, s. 21). Forskaren har genomfört studien med hjälp av två olika metoder som är 

klassrumsobservationer och analys av elevtexter som har skrivits inom den förklarande genren (Sellgren 

2011, s. 23). 

Resultatet av denna studie visade att läraren valde att arbeta med den förklarande genren i sin 

undervisning genom att tillämpa cirkelmodellen som består av fyra olika faser (Sellgren 2011, s. 23). 

Eleverna fick först inhämta kunskaper om ett ämnesområde i geografi som deras lärare hade valt ut i 

förväg, detta genom att läsa texter och se en film om det ämnesområdet (Sellgren 2011, s. 22). Sedan 

visade läraren ett exempel på en text som tillhör den förklarande genren till eleverna och gick igenom 

hur strukturen ser ut i den förklarande genren, samt vilka språkliga drag som finns i den förklarande 

genren. Efter detta skrev klassen tillsammans en text som tillhör den förklarande genren (Sellgren 2011, 

s. 85). Klassen skrev denna gemensamma text inom den förklarande genren utifrån det ämnesområde 

som de fick inhämta kunskaper om tidigare (Sellgren 2011, s. 22-24).  

Sedan fick eleverna skriva en text som tillhör den förklarande genren i smågrupper. Grupperna fick 

skriva dessa texter med utgångspunkt i samma ämnesområde som klassen hade fått kunskaper om 

tidigare (Sellgren 2011, s. 24). Studien visade också att eleverna talade med varandra genom att använda 

ett mer vardagligt språk under tiden som de förklarade förlopp samt händelser för varandra i sina 

smågrupper. I gruppernas texter användes istället ämnesspecifika ord och ett mer abstrakt språk 

(Sellgren 2011, s. 86). Till sist fick eleverna skriva sin egen text inom den förklarande genren, detta med 

utgångspunkt i samma ämnesområde som klassen inhämtade kunskaper om tidigare (Sellgren 2011, s. 

24). 

I de tre studierna som har presenterats ovan undersöktes hur lärare arbetar med genrepedagogik i sin 

egen undervisning (Kuyumcu 2011; Sellgren 2011; Wiksten Folkleryd 2014), vilket även är syftet med 

denna studie. Vidare är dessa tre studier relevanta för denna studie eftersom att lärarnas arbetssätt med 

de olika genrerna i de tre studierna kan jämföras med de arbetssätt som lärarna i denna studie använder i 

sin egen undervisning om olika genrer. Förutom detta kan en jämförelse göras mellan vilka material som 

lärarna använder i sin undervisning i de tre studierna, och vilka material som de deltagande lärarna i 

denna studie använder i sin undervisning. På så sätt kan studieresultaten från de tre studierna ovan 

jämföras med denna studies resultat. Av denna anledning är de tre studierna som har presenterats i 

forskningsavsnittet relevanta för denna studie. 
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5. Material och metod 

I detta kapitel ska det bl.a. redogöras för de två olika metoderna som har använts i den här studien. Det 

ska även redogöras för etiska aspekter och det urval som har gjorts i studien. 

5.1 Observationer 

Observation handlar om systematiska iakttagelser som utförs av en observatör, menar författaren Ann 

Kristin Larsen (2009, s. 89). Fortsättningsvis förklarar Larsen vad detta innebär genom att skriva: ”En 

observation är något vi har sett, och som vi antecknar under hand” (Larsen 2009, s. 89). Innan vi ska 

genomföra observationer kan vi konstruera ett så kallat observationsschema där vi i förväg har skrivit 

ner vad vi tänker titta efter under dessa observationer, förklarar Larsen (2009, s. 93). Jag har som 

tidigare nämnt genomfört fyra observationer för denna studie, där två av dessa observationer 

genomfördes hos Lärare 1 och två av dessa observationer genomfördes hos Lärare 2 (se tabell i 

urvalsavsnittet), dessa var de två deltagande lärarna i studien som hade möjlighet för observation. Innan 

jag observerade dessa två lärare förberedde jag mig genom att skriva ett observationsschema som består 

av några kriterier (se bilaga 1). Dessa kriterier har jag skrivit utifrån de två teorierna samt de teoretiska 

begreppen som finns i denna studie och som är relaterade till studiens syfte samt första frågeställning. 

Sedan har jag använt mitt observationsschema under alla de fyra observationerna, syftet med detta var 

att jag som observatör i klassrummet ska veta vad det är som jag ska observera under dessa 

observationstillfällen. Jag har under alla mina fyra observationer också skrivit ner anteckningar i mitt 

skrivhäfte.    

Vidare finns det flera olika typer av observationer, där ett av dessa kallas för icke deltagande 

observation, förklarar Larsen. En icke deltagande observation innebär i sin tur att forskaren bara är en så 

kallad åskådare till det som observeras på en plats. Larsen förklarar också vad detta innebär att genom 

att skriva ”under observationer som dessa anses det som ytterst viktigt att observatörens närvaro inte 

påverkar beteendet hos dem som undersöks” (Larsen 2009, s. 90). Jag har utfört så kallade icke 

deltagande observationer och på så sätt inte interagerat med läraren eller eleverna som befann sig i 

klassrummet under mina fyra observationer, det vill säga att jag har hållit mig i bakgrunden under dessa 

tillfällen (Larsen 2009, s. 90). Ett annat val som jag har gjort är att sitta längst bak i klassrummet under 

alla gånger som jag har varit på observation, anledningen till detta var att få så lite uppmärksamhet som 

möjligt av eleverna. Detta eftersom att en observatörs närvaro skulle kunna ha en inverkan på 

observationen.  

Fortsättningsvis förklarar Larsen att en observatör kan utföra så kallade öppna observationer. Den här 

studiens fyra observationer tillhör denna kategori, det vill säga är så kallade öppna observationer, vilket 
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innebär att informanterna vet att de blir observerade för en undersökning och att det finns en observatör 

på platsen som de befinner sig i under dessa observationstillfällen (Larsen 2009, s. 91). Vidare menar 

Larsen att det kan vara svårt för en så kallad observatör att få tillräckligt med information om det som 

studeras under observationstillfällena utan att ställa frågor till informanterna, vilket är en nackdel med 

observationer (Larsen 2009, s. 92). Det kan finnas flera arbetssätt som lärare 1 och 2 i den här studien 

använder när de undervisar om olika genrer i svenskämnet, och som de inte använde under 

observationerna. På grund av detta har jag även intervjuat dessa två lärare som jag först observerade. 

Larsen menar i sin tur att observationer kan användas i kombination med en annan metod som är 

intervjuer, vilket är en fördel med observationer (Larsen 2009, s. 93).      

När jag var klar med materialinsamlingen för de fyra observationerna bearbetade jag i sin tur denna 

materialinsamling. Detta gick till på det sättet att jag läste igenom det som jag hade antecknat i mitt 

skrivhäfte under de fyra observationerna och skrev in ett antal nyckelord som jag valde att placera vid 

sidan av observationsanteckningarna. Dessa nyckelord skrev jag med utgångspunkt i de två teorierna 

och de tre undersökningarna som har presenterats i den här studien som jag i sin tur ska analysera 

materialinsamlingen med. Genom att placera dessa nyckelord vid sidan av observationsanteckningarna 

skapade jag en struktur för min analys av de fyra observationerna. Det var av denna anledning som jag 

placerade nyckelord intill observationsanteckningarna (se även avsnittet analysverktyg för 

bearbetningen av materialinsamlingen).       

Avslutningsvis har jag valt att använda mig av denna metod det vill säga observationer för att se hur de 

två lärarna i studien som hade möjlighet för observation arbetar med olika genrer i sin undervisning. På 

så sätt har detta val gjorts för att uppnå syftet och i sin tur besvara den första frågeställningen som finns i 

den här studien.  

5.2 Intervjuer 

Författarna Patel och Davidsson förklarar vilken information som en forskare kan få genom att intervjua 

sina informanter på följande sätt: ”Syftet med en intervju är att upptäcka t.ex. den intervjuades 

uppfattningar om något fenomen” (Patel & Davidsson 2011, s. 82). Detta är en av orsakerna till varför 

jag har intervjuat alla de fyra lärarna som har valt att delta i den här studien, det vill säga för att få svar 

på lärarnas egen uppfattning av genrepedagogik. Detta eftersom att lärarnas egen uppfattning av 

genrepedagogik kan vara relaterad till varför de arbetar på ett visst sätt med olika genrer i sin 

undervisning i ämnet svenska. Av denna anledning fick lärarna besvara följande fråga under 

intervjuerna: På vilket sätt skulle du själv definiera genrepedagogik? (se bilaga 2).   
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Vidare förklarar Patel och Davidsson att det finns olika typer av intervjuer, och att ett av dessa är så 

kallade semistrukturerade intervjuer. En forskare som ska utföra semistrukturerade intervjuer förbereder 

sig genom att göra en intervjuguide som består av frågor som ska ställas till informanterna, dessa frågor 

tillhör specifika teman som skall beröras under intervjuerna, förklarar Patel & Davidsson (2011, s. 81-

82). Jag har valt att intervjua de fyra lärarna inom den här studien genom att utföra så kallade 

semistrukturerade intervjuer. För att kunna intervjua lärarna frågade jag de om jag skulle få kunna 

intervjua de och fick muntligt samtycke. Jag talade även om för lärarna att jag inte ska ha med 

information om deras namn, namnet på den skola som de arbetar på, deras kön och till sist vilken ålder 

de har i den här studien, så att de är anonyma. Innan jag skulle intervjua lärarna förberedde jag mig 

genom att skriva en intervjuguide som består av fyra frågor, där varje fråga har ett tema. Jag 

formulerade de fyra frågorna som finns i min intervjuguide utifrån den här studiens syfte och 

frågeställningar. Under intervjuerna ställde jag sedan de fyra frågorna som jag har skrivit i min 

intervjuguide (se bilaga 2). På så sätt använde jag också min intervjuguide under alla intervjuerna. 

Författaren Larsen menar i det här sammanhanget att det viktigaste av allt är att forskaren under sina 

intervjuer med sina informanter ställer frågor som har utformats på ett sådant sätt som studiens syfte och 

frågeställningar kräver (Larsen 2009, s. 87). 

Under intervjuerna fick lärarna bland annat besvara följande fråga: Tar du hänsyn till teorier och 

forskning när du undervisar om texttyper? Min bakomliggande tanke hos denna fråga var att lärarnas 

sätt att arbeta med olika texttyper, det vill säga genrer i undervisningen kan vara relaterad till teorier och 

forskning om de tar hänsyn till teorier och forskning. Av denna anledning fick lärarna den här frågan av 

mig under intervjuerna. Förutom detta kan lärarnas erfarenheter av arbete med olika genrer också ha en 

relation till deras arbetssätt inom olika genrer i undervisningen. Därför fick lärarna också besvara den 

här frågan under intervjuerna: Under hur lång tid har du arbetat som lärare? Vidare intervjuade jag 

lärarna på det sättet att jag ställde frågorna och i sin tur skrev ner svaren som jag fick i ett dokument 

som jag gjorde på datorn. Under vissa tillfällen i intervjuerna ställde jag följdfrågor till lärarna, detta 

gjorde jag för att få fördjupade svar, vilket bidrog till att jag fick mer information om lärarnas arbetssätt 

inom olika genrer och i sin tur deras egen uppfattning av genrepedagogik under de fyra intervjuerna. 

Larsen menar att en fördel som finns med den här metoden det vill säga intervjuer är att forskaren till 

exempel skulle kunna ställa följdfrågor vid intervjutillfället. På så sätt kan forskaren få kompletterande 

det vill säga fördjupade svar under detta tillfälle, förklarar Larsen (2009, s. 27). Vidare förklarar Larsen 

vad följdfrågor bidrar med i en studie genom att skriva ”Detta ger också forskaren en bättre förståelse av 

det som studeras, vilket kan behövas när man ska förklara de resultat man har kommit fram till” (Larsen 

2009, s. 27).  
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När jag var klar med materialinsamlingen för de fyra intervjuerna bearbetade jag i sin tur denna 

materialinsamling. Detta gick till på det sättet att jag skrev ut intervjuanteckningarna som jag hade 

skrivit på datorn under intervjuerna och läste dessa. Under tiden som jag läste intervjuanteckningarna 

fick jag syn på likheter och skillnader mellan svaren som hade kommit från de deltagande lärarna under 

intervjuerna och valde att färgmarkera likheterna genom att använda en färg, för att sedan färgmarkera 

skillnaderna med en annan färg. Genom att använda mig av färgmarkering skapade jag en struktur för 

min analys av de fyra intervjuerna. Det var av denna anledning som jag valde att göra färgmarkeringar 

på intervjuanteckningarna. När detta var klart placerade jag intervjuanteckningarna i uppsatsen. Detta 

gick till på det sättet att jag valde att redovisa alla lärarnas svar ihop, så att deras svar placerades under 

varje respektive fråga från intervjun (se även avsnittet analysverktyg för bearbetningen av 

materialinsamlingen).   

Avslutningsvis har jag valt att använda mig av denna metod det vill säga intervjuer för att uppnå syftet 

och i sin tur besvara frågeställningarna som finns i den här studien.   

5.3 Etiska riktlinjer     

Vetenskapsrådet (u.å.) har sammanställt ett antal olika huvudkrav som är riktade till forskare som ska 

göra en studie. Dessa huvudkrav som har lyfts fram av Vetenskapsrådet är i sin tur informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet såväl som nyttjandekravet som jag har följt för att kunna utföra 

den här studien (Vetenskapsrådet u.å., s. 6).  

Informationskravet följdes på det sättet att alla de fyra lärarna i den här studien har blivit informerade 

vad gäller vilket syfte studien har. Förutom detta har alla lärarna också blivit informerade om att 

deltagandet är frivilligt, det vill säga att det är deras rätt att avbryta sin medverkan i den här studien när 

de vill detta. Jag har även i förväg innan jag skulle utföra observationer hos Lärare 1 och Lärare 2 besökt 

dessa lärare när de var tillsammans med deras klass och informerat eleverna om att jag ska observera 

hur lärare arbetar med olika texttyper i undervisningen (Vetenskapsrådet u.å., s. 7). Samtyckeskravet 

följdes på det sättet att jag frågade om jag kan få observera två av lärarna och intervjua alla lärarna 

utifrån de möjligheter som de hade, vilka i sin tur gav sitt samtycke för detta (Vetenskapsrådet u.å., s. 9). 

Vidare har jag informerat lärarna om att det inte kommer att ges någon information om deras namn eller 

det namn som deras skola har, det vill säga att de är anonyma i den här studien. På så sätt har ingen 

åtkomst till de deltagande lärarnas personuppgifter, därmed följdes konfidentialitetskravet 

(Vetenskapsrådet u.å., s. 12). Slutligen har jag bara använt mig av mina anteckningar från de fyra 

observationerna och de fyra intervjuerna för den här studien, det vill säga för forskningsändamål, 

därmed följdes nyttjandekravet (Vetenskapsrådet u.å., s. 14). 
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5.4 Urval 

Tabell 1. En redogörelse av den här studiens informanter 

Informanter  Yrkesår Undervisar i årskurs 

Lärare 1 7 år Årskurs 4 

Lärare 2 20 år Årskurs 6 

Lärare 3 4 år Årskurs 5 

Lärare 4 18 år Årskurs 4 

 

Larsen skriver att det finns olika typer av urval som kan göras i en undersökning och att ett av dessa är 

ett godtyckligt urval. Ett godtyckligt urval går ut på att informanter väljs ut efter kriterier i en 

undersökning (Larsen 2009, s. 77). Detta gäller även för den här studien, det vill säga att jag gjorde ett 

godtyckligt urval. Detta gick till på det sättet att jag sökte efter lärare som arbetar i årskurs 4-6, det vill 

säga är mellanstadielärare och undervisar i svenskämnet. Dessa var mina kriterier för den här studien. 

Denna studie är begränsad till de texttyper som de fyra lärarna i den här studien undervisar om i 

svenskämnet. 

Lärarna som har redovisats ovan i tabellen arbetar alla på olika skolor. Jag har valt dessa fyra lärare 

medvetet, detta i syfte att kunna jämföra lärarnas arbetssätt med texttyper i undervisningen. Arbetar de 

fyra lärarna som har valt att delta i den här studien på samma sätt med texttyper i undervisningen, även 

om de arbetar på olika skolor? Eller arbetar de fyra lärarna med texttyper i undervisningen på olika sätt? 

Hur ser det ut vad gäller likheter och skillnader mellan arbetssätten?    

 5.5 Analysmetod 

När jag var klar med utförandet av observationerna och intervjuerna analyserade jag i sin tur all denna 

materialinsamling med hjälp av tre grundläggande arbetssätt som är att sortera, reducera såväl som 

argumentera. Författarna Rennstam och Wästerfors förklarar vad det första arbetssättet det vill säga att 

sortera går ut på genom att skriva: ”Att sortera empiri bemöter problem med oöverskådlighet och 

oordning” (Rennstam & Wästerfors 2015, s. 220). Efter att materialinsamlingen av de fyra 

observationerna och de fyra intervjuerna för den här studien var klar läste jag det som jag hade skrivit i 

observationsanteckningarna och intervjuanteckningarna. Under läsningen av dessa anteckningar strök 

jag bort beskrivningar som inte hade en relation till studiens syfte och frågeställningar, det vill säga inte 

var relevant för studien. Ett exempel på en sådan beskrivning var att eleverna frågade hur det gick för de 

på ett prov som inte var relaterad till lärarens undervisning som skedde under observationen. Förutom 
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detta lades materialinsamlingen i ordning på det sättet att varje observationstillfälle fick en rubrik som är 

innehållsrelaterad, detta i syfte att läsaren ska få en överblick av vad som var centralt för varje 

observationstillfälle.    

Vidare förklarar Rennstam och Wästerfors vad det andra arbetssättet det vill säga att reducera går ut på 

genom att skriva ”Att reducera empiri besvarar representationsproblemet, det vill säga omöjligheten i att 

visa allt och därmed representera materialet i dess helhet” (Rennstam & Wästerfors 2015, s. 220). 

Eftersom att det även i den här studien är omöjligt att visa allt som finns i mina 

observationsanteckningar och intervjuanteckningar som ovan förklarat, valde jag att inte ta med korta 

delar från materialinsamlingen som inte har relevans för studien. På så sätt fokuserade jag bara på det 

som har relevans för studien, detta med utgångspunkt i de tre undersökningarna och de två teorierna som 

redogjordes tidigare i den här studien (Rennstam & Wästerfors 2015, s. 220). Avslutningsvis arbetade 

jag med det sista steget som finns i denna analysmetod som är att argumentera, vilket går ut på att 

forskaren i sin studie argumenterar för sin tes genom att använda sig av sin empiri, detta för att 

formulera ett så kallat självständigt bidrag (Renstam & Wästerfors 2015, s. 220).  

5.6 Reliabilitet och validitet     

Validitet går ut på giltighet och relevans som ska finnas i en studie, skriver Larsen. Fortsättningsvis 

menar Larsen att detta innebär att det är viktigt att forskaren ser till att den samlar in data som är 

relevanta, det vill säga är relaterade till frågeställningen. Det var av den här orsaken som jag 

genomförde observationer och intervjuer för den här studien, det vill säga i syfte att få relevanta material 

och i sin tur ge svar på de två frågeställningarna som finns i den här studien (Larsen 2009, s. 40-41). 

Reliabilitet går ut på pålitlighet såväl som tillförlitlighet som ska finnas i en studie, skriver Larsen 

(2009, s. 41). Fortsättningsvis förklarar Larsen också vad det innebär att en studie har hög reliabilitet på 

detta sätt: ”Hög reliabilitet betyder att en annan forskare ska kunna göra precis samma undersökning och 

få exakt samma resultat” (Larsen 2009, s. 41- 42). Ifall en forskare hade fått utföra de fyra 

observationerna och de fyra intervjuerna som jag har utfört för den här studien, så hade den forskaren 

också fått det studieresultat som jag har fått (Larsen 2009, s. 41-42). Däremot kan vi inte göra en 

generalisering av mitt studieresultat, detta på grund av att det bara finns fyra lärare i den här studien.      

6. Resultat och analys 

I detta kapitel ska det göras en presentation och analys av de fyra observationerna och de fyra 

intervjuerna som har gjorts för den här studien. Först ges det en presentation av observationerna i detta 

kapitel. Därefter ges det en presentation av intervjuerna i detta kapitel. 
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6.1 Observation 1: Klassen får se ett exempel på en faktatext   

Nedan ges en presentation av den första observationen som genomfördes hos lärare 1 under tillfället 

2019-10-21, klockan 10.00- 10.45. 

Läraren inleder lektionen genom att berätta för eleverna att klassen tillsammans ska läsa en faktatext 

som handlar om Svealand. Sedan frågar läraren eleverna om de kommer ihåg att de tidigare fick välja ett 

landskap som finns i Svealand som klassen ska få kunskaper om under denna lektion. Läraren påminner 

också klassen om att de tidigare kom överens om vad eleverna tycker är viktigt och intressant att lyfta 

fram i en faktatext som handlar om ett landskap i Svealand, och att eleverna kom fram till att en sådan 

faktatext ska innehålla begrepp som till exempel: namnet på landskapet, namn på stora städer som finns 

i landskapet, attraktioner, något som är unikt i landskapet som förslagsvis byggnader, natur och vatten, 

landskapsdjuret och övrigt. Läraren påminner också eleverna om att de sedan fick skriva ner dessa 

begrepp men även andra begrepp på papper. Vidare förklarar läraren att hen har läst dessa begrepp som 

eleverna har skrivit ner på papper och sedan sammanställt begreppen till en faktatext som handlar om 

Svealand som klassen snart ska läsa. 

Innan läraren tar fram faktatexten frågar hen eleverna vad de tror är anledningen till att klassen ska läsa 

en faktatext om Svealand. Läraren undrar vad eleverna tror att målet är med att läsa faktatexten och en 

elev svarar att den kan vara till hjälp när man ska resa. Läraren säger att elevens svar stämmer och 

menar att ju mer kunskap vi har om vår omvärld, desto mer intressant blir det att befinna sig i vår 

omvärld. Vidare förklarar läraren att anledningen till att klassen ska inhämta kunskaper om området 

Svealand är att det är landskapet som är närmast oss. Läraren talar sedan om att det finns ett till mål med 

att läsa faktatexten och att det är att titta närmare på hur faktatexten om Svealand ser ut, vilken struktur 

den har, vilket syfte den har och till sist vilka språkliga drag den har. Läraren säger att de två målen som 

denna lektion har är att eleverna får kunskap om området som de bor i, och att de får kunskap om på 

vilket sätt en faktatext kan vara uppbyggd.   

Fortsättningsvis tar läraren fram faktatexten på smartboarden så att eleverna kan se texten. Läraren delar 

även ut faktatexten i pappersform så att alla elever har faktatexten framför sig. Därefter talar läraren om 

att faktatexten som finns på smartboarden innehåller elevernas begrepp och frågar eleverna om de kan 

se vad det finns för skillnad mellan en begreppslista och en faktatext som är olika typer av texter. En 

elev svarar att det bara finns begrepp i en begreppslista där det står vad dessa begrepp betyder, jämfört 

med en faktatext som är en lång text som har delats upp i stycken. 

Efter detta får klassen titta närmare på faktatexten som finns på smartboarden. Läraren förklarar för 

eleverna att syftet med faktatexten är att ge information om landskapet Uppland som ligger i Svealand. 
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Läraren förklarar också att hen ska lära eleverna att plocka ut den viktigaste informationen som finns i 

en faktatext, som är att sökläsa. Läraren talar sedan om för eleverna att faktatexten om Svealand ser 

annorlunda ut i jämförelse med en faktatext om hösten som eleverna har fått läsa tidigare. Läraren 

förklarar till eleverna att det finns olika typer av faktatexter och påminner eleverna om att faktatexten 

om hösten som klassen har läst förut innehåller svårare begrepp, bilder och har färre styckindelningar, 

jämfört med faktatexten på smartboarden som handlar om Svealand. 

Sedan frågar läraren eleverna vad de kommer ihåg om landskapet Uppland. En elev svarar att Uppland 

ligger i Svealand. Därefter frågar läraren i vilka landskap som vår huvudstad Stockholm ligger i och får 

svaren Uppland och Södermanland av en annan elev. Efter detta vill läraren att eleverna tittar på 

rubriken Uppland som finns i faktatexten och har ett understreck. Läraren frågar klassen vad detta 

understreck betyder. En elev svarar att det betyder att ordet Uppland är en rubrik i faktatexten. Läraren 

förklarar då att det betyder att ordet Uppland är en typ av rubrik som kallas för underrubrik. Sedan 

frågar läraren vilken huvudrubrik faktatexten har. En annan elev svarar att huvudrubriken är Svealand 

som står längst upp i faktatexten och har större storlek än rubriken Uppland i faktatexten. Därpå 

markerar läraren huvudrubriken och underrubriken som finns i faktatexten med färgen grön.   

Därefter berättar läraren att eleverna längre fram ska få ett häfte om landskap i Svealand och att 

faktatexten om Uppland som de ser nu på smartboarden och har framför sig på pappret är en sida av 

detta häfte. Sedan frågar läraren eleverna om de skulle kunna gissa på vilka de andra underrubrikerna är 

i denna faktatext som handlar om landskap i Svealand, om en av underrubrikerna är Uppland och det 

finns fem underrubriker till i denna faktatext. En elev säger att tre andra underrubriker är Dalarna, 

Västermanland och Värmland. Sedan säger en annan elev att det finns två underrubriker till som är 

Södermanland och Närke. Läraren säger att elevernas svar stämmer. Läraren berättar också att när det 

finns underrubriker i texter som till exempel denna faktatext har är det ganska lätt att söka information 

om något särskilt i texten, jämfört med faktatexten om hösten och den skönlitterära texten om en flicka 

som inte hade underrubriker som klassen har läst tidigare.  

Fortsättningsvis uppmärksammar läraren eleverna om att faktatexten om Uppland är uppdelad i stycken 

och räknar antalet stycken som finns i texten. Läraren talar också om att det sista stycket i texten består 

av en rad begrepp som till exempel landskapsblomma och Östersjön samt förklarar begreppens 

betydelse för klassen. Sedan högläser läraren faktatexten för eleverna och stannar upp i faktatexten när 

hen kommer fram till orden har samt är och förklarar att dessa ord är de språkliga drag som finns i 

faktatexten. Språkliga drag menar läraren är typiska ord som kan vara med i faktatexter. Läraren 
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markerar de språkliga dragen med färgen gul. Slutligen läser läraren klart faktatexten och avslutar sin 

lektion. 

6.1.1 Analys av observation 1  

Under observation 1 fick klassen läsa en faktatext som handlar om Svealand som deras lärare har skrivit. 

I början av lektionen påminde läraren eleverna om att de tidigare fick välja ett landskap som finns i 

Svealand som klassen fick kunskaper om under denna lektion. Läraren påminde också klassen om att de 

tidigare kom överens om vad eleverna tycker är viktigt att lyfta fram i en faktatext som handlar om ett 

landskap i Svealand, och att eleverna kom fram till att en sådan faktatext ska innehålla ett antal begrepp. 

Eleverna fick även skriva ner dessa begrepp på papper tidigare. Läraren hade sedan sammanställt dessa 

begrepp till en faktatext som handlar om Svealand, som klassen läste under observation 1. Detta kan i 

sin tur kopplas till fas 1 som är ett av de steg som finns i cirkelmodellen. Den första fasen som finns i 

cirkelmodellen går ut på att läraren och eleverna utforskar fältet tillsammans, vilket innebär att de 

införskaffar nya kunskaper om ett ämne som har valts ut (Johansson & Ring 2015, s. 31). Under 

observation 1 fick klassen tillsammans med deras lärare inhämta kunskaper om ämnet Svealand med 

hjälp av en faktatext. Vidare visade observation 1 att läraren tidigare har valt ut det ämne som klassen 

fick inhämta kunskaper om under denna lektion, det vill säga ämnet Svealand, medan klassen tidigare 

fick välja ett landskap som finns i Svealand som de fick inhämta kunskaper om under denna lektion med 

hjälp av faktatexten, vilket var landskapet Uppland. Tidigare fick eleverna också lyfta fram att de tycker 

att det är viktigt att en faktatext som handlar om ett landskap i Svealand ska innehålla begrepp som till 

exempel namnet på landskapet, namn på stora städer som finns i landskapet, attraktioner, något som är 

unikt i landskapet som förslagsvis byggnader, natur och vatten, landskapsdjuret och övrigt. Klassen fick 

sedan under observation 1 läsa lärarens faktatext om ämnet Svealand som innehåller all denna 

information om ämnet som eleverna fick välja ut.     

I början av observation 1 fick klassen också förklarat av deras lärare vilka de två målen var med att läsa 

en faktatext som handlar om ämnet Svealand. Även detta kan kopplas till fas 1 som är ett av de steg som 

finns i cirkelmodellen. Som tidigare nämnt går den första fasen som finns i cirkelmodellen ut på att 

läraren och eleverna utforskar fältet tillsammans, vilket innebär att de införskaffar nya kunskaper om ett 

ämne som har valts ut (Johansson & Ring 2015, s. 31). Innan klassen börjar att arbeta med detta 

formulerar läraren mål med aktiviteten som kommer att genomföras i undervisningen (Johansson & 

Ring 2015, s. 32). Under observation 1 berättade läraren att ett av målen med att läsa faktatexten om 

Svealand var att eleverna ska få kunskap om området som de bor i. Det andra målet med att läsa 

faktatexten om Svealand var att eleverna ska få kunskap om på vilket sätt en faktatext kan vara 
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uppbyggd. Detta genom att läsa faktatexten om Svealand och titta närmare på hur den faktatexten ser ut, 

vilken struktur den har, vilket syfte den har och till sist vilka språkliga drag den här, förklarade läraren.   

Fortsättningsvis fick klassen titta närmare på faktatexten som fanns på smartboarden under observation 

1. Detta gick till genom att läraren bl.a. uppmärksammade eleverna på faktatextens struktur och 

språkliga drag. Detta kan i sin tur kopplas till Sellgrens studie. Forskaren Sellgren (2011) har studerat på 

vilket sätt en lärare i årskurs 6 arbetar med den förklarande genren i sin undervisning. Detta gick till 

genom att forskaren studerade sin egen undervisning som skedde i en klass med andraspråkselever 

(Sellgren 2011, s. 1). Resultatet av denna studie visade bl.a. att läraren visade ett exempel på en text som 

tillhör den förklarande genren till eleverna och gick igenom hur strukturen ser ut i den förklarande 

genren, samt vilka språkliga drag som finns i den förklarande genren (Sellgren 2011, s. 85). I 

observation 1 uppmärksammade läraren eleverna om att faktatexten om Svealand är uppdelad i stycken 

och räknade antalet stycken som finns i faktatexten. Förutom detta visade läraren eleverna att det sista 

stycket som finns i faktatexten består av några begrepp. Läraren uppmärksammade även eleverna om att 

det finns både en huvudrubrik och underrubriker i faktatexten på smartboarden. På detta sätt visade 

läraren klassen vilken struktur som hens faktatext har. Förutom detta uppmärksammade läraren eleverna 

om vilka språkliga drag som finns i faktatexten. Detta gjorde läraren genom att förklara för eleverna att 

orden är och har är de språkliga dragen som finns i faktatexten.  

Skillnaden mellan Sellgrens studie och den här studiens resultat av observation 1 är att fokus ligger på 

en faktatext under lektionen i observation 1, till skillnad från Sellgrens studie där fokus istället ligger på 

en text som tillhör den förklarande genren (Sellgren 2011, s. 85). Under observation 1 visade läraren ett 

exempel på hur en faktatext kan se ut till sin klass där det inte finns andraspråkselever, vilket är en 

annan skillnad från Sellgrens studie där läraren visade ett exempel på en text som tillhör den förklarande 

genren till andraspråkselever. Samtidigt är likheten mellan Sellgrens studieresultat och den här studiens 

resultat som kommer från observation 1 det arbetssätt som används av lärarna för att redogöra för en 

texttyp, det vill säga att båda lärarna väljer att använda sig av ett exempel på en text för att titta närmare 

på vilka språkliga drag och vilken struktur som finns i texttypen som de har valt att undervisa om 

(Sellgren 2011, s. 85).  

Slutligen är en skillnad mellan Sellgrens studieresultat och den här studiens resultat av observation 1, att 

läraren även visade att det kan finnas skillnader mellan två faktatexter under observation 1. Detta gick 

till genom att läraren förklarade för eleverna att faktatexten om Svealand ser annorlunda ut i jämförelse 

med en faktatext om hösten som klassen har fått läsa om tidigare. Läraren påminde eleverna om att 

faktatexten om hösten som klassen har läst tidigare innehåller svårare begrepp och har färre 
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styckindelningar, jämfört med faktatexten som handlar om Svealand. I Sellgrens studie valde inte 

läraren att göra jämförelser mellan olika texter som tillhör den förklarande genren (Sellgren 2011, s. 85).       

6.2 Observation 2: Eleverna skriver sin egen fabel med hjälp av lärarens respons 

Nedan ges en presentation av den andra observationen som genomfördes hos lärare 1 under tillfället 

2019-10-25, klockan 9.30- 10.45. 

Läraren inleder lektionen genom att berätta för eleverna att de ska fortsätta skriva sin egen fabel i deras 

skrivhäfte som de började att arbeta med under ett tidigare lektionstillfälle.  Läraren påminner också 

eleverna om att klassen tidigare har fått inhämta kunskaper om ämnet djur, detta genom att tillsammans 

läsa texter och se på filmer, som handlar om några olika djur. Klassen har sedan gjort en tankekarta 

utifrån det som de har lärt sig av dessa texter och filmer. Klassen har även lärt sig några ämnesspecifika 

ord som finns i detta ämne. Vidare förklarar läraren att klassen har fått lära sig på vilket sätt en fabel 

skrivs, detta har de gjort genom att läsa flera olika texter inom texttypen fabel och titta närmare på dessa 

texters struktur, språkliga drag och syfte. Sedan säger läraren att en av dessa texter som klassen har gått 

igenom är fabeln om lejonet och musen. Läraren påminner eleverna om att klassen tidigare har läst 

denna fabel och bl.a. diskuterat hur dialoger ska se ut, samtalat om att det är viktigt att skriva in talstreck 

på vänster sida i en dialog för att visa att det sker en dialog i texten och diskuterat hur viktigt det är att 

ha styckindelning i en dialog. Klassen har även tittat på adjektiven som finns i denna fabel, påminner 

läraren. Sedan har läraren och eleverna tillsammans skrivit klassens egen fabel på tavlan, påminner 

läraren. Läraren förklarar till eleverna att allt detta har gjorts tidigare för att kunna förbereda eleverna 

inför det individuella skrivandet av en fabel som ska handla om ämnet djur som klassen har fått 

kunskaper om tidigare.    

Efter detta tar läraren fram sin Powerpoint presentation som innehåller följande punkter: Struktur (titel, 

budskap), meningsbyggnad, dialoger och till sist målande språk samt språkliga drag. Läraren talar om 

för klassen att hen har läst det eleverna har hunnit skriva hittills i deras fabel och sedan har gett respons 

på deras fabel, detta utifrån de punkterna som finns i Powerpoint presentationen som eleverna kan se. 

Läraren förklarar att hen ska gå igenom punkterna i Powerpoint presentationen innan eleverna fortsätter 

att skriva sin egen fabel i sitt skrivhäfte. Därefter börjar läraren att tala om punkten titel. Läraren 

förklarar till eleverna att deras fabel ska innehålla en titel som talar om för läsaren vilka djur som deras 

fabel handlar om. Sedan säger läraren att detta är en skillnad mellan en fabel som är en typ av berättelse 

som eleverna skriver nu och de julberättelser som eleverna har skrivit tidigare. Läraren påminner 

eleverna om att deras julberättelser endast hade titeln julen och säger att elevernas fabel istället behöver 

innehålla en titel som lyfter fram vilka djur som deras fabel handlar om. Läraren förklarar också att 
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samtliga elever inte har en sådan titel i sin fabel och att de därför har fått en respons om att ändra sin 

titel efter detta. Sedan ritar läraren en stor ruta på tavlan som föreställer ett papper och skriver in ett 

exempel på en titel som en fabel kan ha i denna ruta som är ”Katten och Hunden”. Medan läraren gör 

detta säger hen också att eleverna ska placera sin fabels titel längst upp på pappret i skrivhäftet. Sedan 

säger läraren att fabelns titel ska ha lite större storlek jämfört med deras text. Läraren vill också att 

eleverna skriver underrubriker i texten. 

Vidare förklarar läraren att eleverna ska skriva ett budskap i deras fabel när de har skrivit klart fabelns 

titel, och skriver ett exempel på hur ett budskap kan se ut i rutan som finns på tavlan. Efter detta frågar 

en elev om den kan skriva sitt budskap längre ner i sin fabel eller om budskapet bara kan skrivas i början 

av en fabel. Eleven berättar också att den har placerat sitt budskap i mitten av fabelns text. Sedan frågar 

läraren eleven om den kommer ihåg att klassen tidigare läste fabeln om musen och lejonet och talade om 

var någonstans ett budskap kan skrivas i en fabel. Eleven säger att den minns att de talade om att 

budskapet också kan skrivas i slutet av en fabel. Läraren svarar eleven att detta stämmer och att 

budskapet antingen kan skrivas in i början eller på slutet av fabeln. Sedan svarar eleven att den ska byta 

platsen på budskapet så att det istället ligger på slutet av fabeln. Därpå säger läraren att några elever i 

klassen har fått responsen att skriva sitt budskap i början eller på slutet av deras fabel. Andra elever som 

inte har skrivit ett budskap i deras fabel har istället fått responsen att förklara vad en läsare kan lära sig 

av deras fabel, berättar läraren.         

Efter detta ger läraren ett förslag på hur eleverna kan skriva i början av deras fabel för att få en struktur 

på texten, läraren skriver uttrycket ”Det var en gång…” i rutan som finns på tavlan. Sedan talar läraren 

kort om punkten meningsbyggnad som finns i lärarens Powerpoint presentation som eleverna kan se, 

detta genom att be eleverna som ska fortsätta att skriva deras fabel titta på om de sedan placerar orden i 

meningarna som de skriver på rätt plats i meningarna. Vissa elever har fått responsen att titta närmare på 

uppbyggnaden av meningarna som finns i deras fabel eftersom att orden inte ligger på rätt plats i 

meningarna, förklarar läraren. Därefter lyfter läraren fram punkten dialoger i Powerpoint presentationen 

kort, detta genom att säga till eleverna att det är viktigt att de har ett nytt stycke för varje gång som en 

ny karaktär talar i dialogerna i deras fabel, och att de elever som inte har gjort detta har fått responsen att 

göra styckindelningar i dialogerna som finns i deras fabel. 

Därefter lyfter läraren fram punkten målande språk som finns i Powerpoint presentationen genom att 

berätta att några elever har fått responsen att ha ett målande språk i deras fabel. Vidare förklarar läraren 

att ett målande språk handlar om att vi får inre bilder när vi läser en text som till exempel en fabel, och 

att några elever har fått responsen att beskriva mer miljön och djuren som de har skrivit om i deras fabel. 
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Slutligen lyfter läraren fram punkten språkliga drag och berättar att några elever har fått responsen att 

använda sig av fler språkliga drag. Dessa elever har även fått exempel på språkliga drag som de kan 

använda i deras fabel, vilka är orden kände och tänkte. Efter detta säger läraren att hen ska dela ut 

elevernas skrivhäfte och att eleverna har fått respons som betyder tips om vad de behöver förbättra i 

deras text. De har även fått respons om vilka styrkor deras text har, förklarar läraren.   

Sedan får alla elever tillbaka sina skrivhäften och en dator. Eleverna skriver in texten som finns i deras 

skrivhäfte i ett dokument på datorn och fortsätter att arbeta med sin fabel med hjälp av responsen som de 

har fått av sin lärare. Under tiden som eleverna arbetar med sin egen fabel kan de ta stöd av de 

anteckningar som finns på tavlan, där det finns exempel på hur olika delar i en fabel kan skrivas som 

läraren hade skrivit under tiden som hen gick igenom punkterna i PowerPointen. Under det individuella 

arbetet finns det en elev som har fått en respons på sin fabel om att hen behöver beskriva mer miljön och 

djuren i sin fabel och säger att den inte förstår hur hen ska göra detta. En kamrat som sitter bredvid ger 

ett exempel på hur en beskrivning kan se ut, genom att säga att man kan skriva om djuren i fabeln är 

kort eller lång, stor eller liten, hur många ben djuren har och vilken färg djuren har. Sedan säger 

kamraten att eleven kan skriva om miljön genom att exempelvis säga vilken färg marken har och vilken 

färg löven har om det finns träd i området. Sedan säger eleven att den ska skriva att kaninen och hunden 

i sin fabel har färgen grå, är stora, långa, har fyra ben och att djuren är i en skog där det finns röda löv 

och gul mark.  

Längre fram vill en elev få hjälp med att hitta ett budskap till sin fabel. Läraren frågar då eleverna i 

klassrummet om de har ett bra exempel på ett budskap som handlar om utseende. En kamrat svarar att 

ett budskap kan vara att det är bättre att ha en god personlighet, istället för att vara fin på utsidan. Eleven 

som frågade om hjälp säger sedan att den ska skriva budskapet att det viktiga inte är att ha en 

personlighet, utan att det viktiga är att ha en god personlighet. Kamraten svarar att eleven kan skriva det 

budskapet i sin fabel, och eleven skriver ner budskapet i sin text.  

Mot slutet av lektionen berättar läraren att eleverna kommer att få fortsätta arbeta med sina fabler 

framöver och att de återigen ska få respons på sina texter. Fortsättningsvis berättar läraren att hen ska 

göra ett häfte av elevernas fabler när de är klara och ge detta häfte som en present till en annan klass i 

årskurs 4, som ska läsa dessa för att se hur fabler kan se ut. Sedan säger läraren att ett syfte också är att 

elevernas fabler ska passa deras mottagare, som ska bli parallellklassen och att det därför är viktigt att 

elevernas fabler har en tydlig rubrik och bild, för att läsarna sedan ska förstå fablernas handling, säger 

läraren. Läraren visar slutligen klassen ett elevexempel på en fabel som har en bild och tydlig rubrik, 

menar läraren. Lektionen avslutas sedan med att eleverna sparar sina texter på datorn. 
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6.2.1 Analys av observation 2                                                                                                               

I början av observation 2 påminde läraren klassen om att de tidigare har fått inhämta kunskaper om ett 

ämne som läraren har valt ut. Vidare har klassen tidigare fått lära sig på vilket sätt en fabel skrivs, 

läraren och klassen har även skrivit en text tillsammans som tillhör texttypen fabel. Under observation 2 

förklarade också läraren för eleverna att allt detta har gjorts tidigare för att kunna förbereda eleverna 

inför det individuella skrivandet av en fabel som ska handla om det ämnet som klassen har fått 

kunskaper om. Under observation 2 fick eleverna sedan fortsätta att skriva deras egen fabel som de hade 

börjat arbeta med innan, detta utifrån ämnet och responsen som de har fått på deras fabel av läraren. 

Detta kan i sin tur kopplas till Kuyumcus studie. Forskaren Kuyumcu (2011) har studerat på vilket sätt 

några lärare i årskurs F-6 arbetar med genrepedagogik i sin undervisning (Kuyumcu 2011, s. 4-6). 

Resultatet av denna studie visade bland annat att lärarna arbetade på flera sätt med några olika genrer i 

sin undervisning (Kuyumcu 2011, s. 17). Lärarna valde ämnesområden som deras klass fick inhämta 

kunskaper om, lärarna undervisade deras klass om på vilket sätt man skriver texter inom dessa olika 

genrer, och lärarna valde att tillsammans med deras klass skriva gemensamma texter inom dessa olika 

genrer vilka blev förebildstexter för eleverna, innan de fick arbeta med att skriva egna texter. Slutligen 

fick eleverna skriva egna texter inom dessa olika genrer, detta med utgångspunkt i de ämnesområden 

som deras klass fick inhämta kunskaper om tidigare (Kuyumcu 2011, s. 151-155). Förutom detta gav 

lärarna i denna studie återkoppling på elevernas texter inom dessa olika genrer (Kuyumcu 2011, s. 135). 

Under observation 2 påminde läraren eleverna om att klassen har inhämtat kunskaper om ämnet djur, 

detta genom att läsa texter, se på filmer och göra en gemensam tankekarta som handlar om några olika 

djur. Vidare har klassen lärt sig på vilket sätt en fabel skrivs, detta genom att titta närmare på flera olika 

fablers struktur, språkliga drag och syfte. Läraren och eleverna har även skrivit klassens egen fabel på 

tavlan, påminde läraren. Under observation 2 skrev eleverna sedan sin egen fabel utifrån ämnet djur, 

med hjälp av lärarens respons på deras fabel. Lärarens respons berörde de olika punkterna struktur (titel, 

budskap), meningsbyggnad, dialoger och till sist målande språk samt språkliga drag.      

Som ovan nämnt fick eleverna skriva sin egen fabel med hjälp av lärarens respons under observation 2, 

detta gjordes efter att klassen hade arbetat med texttypen fabel på olika sätt i undervisningen. Detta kan 

tolkas utifrån fas 4 som är ett av de steg som finns i cirkelmodellen. I den fjärde fasen som finns i 

cirkelmodellen arbetar eleverna med individuellt skrivande, det vill säga skriver en egen text som hör till 

den genren som de har fått arbeta med tidigare (Johansson & Ring 2015, s. 35). Under den sista fasen 

stöttar läraren eleverna som får skriva på egen hand med hjälp av respons. Genom respons kan eleven 

som arbetar med att skriva sin text inom en viss genre gå från så kallade gemensamma processer till ett 

självständigt skrivande, skriver de två författarna Johansson & Ring (2015, s. 36). Läraren kan till 
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exempel ge respons på strukturen samt språkliga dragen som finns i elevernas texter, förklarar de två 

författarna Hedeboe & Polias (2008, s. 19). När eleverna har skrivit klart sina texter kan läraren göra ett 

häfte av dem, dessa texter kan i sin tur fungera som modelltexter för andra klasser, menar Gibbons 

(2018, s. 139). Under observation 2 fick eleverna respons på deras fabel av läraren, detta utifrån bland 

annat punkten struktur som berörde textens titel, budskap och dialoger. Läraren gick igenom punkten 

struktur genom att förklara till eleverna att deras fabel ska innehålla en titel som talar om för läsaren 

vilka djur som deras fabel handlar om. Läraren förklarade också att samtliga elever inte har en sådan 

titel i sin fabel, och att de därför fick responsen att ändra sin titel efter detta. Vidare fick några elever 

responsen att skriva sitt budskap i början eller på slutet av deras fabel, medan några som inte har skrivit 

ett budskap fick responsen att förklara vad en läsare kan lära sig av deras fabel. Fortsättningsvis fick 

några elever responsen att göra ett nytt stycke för varje gång som en ny karaktär talar i dialogerna i 

deras fabel, medan några andra fick responsen att beskriva mer miljön och djuren i deras fabel. Förutom 

detta fick några elever responsen att använda sig av flera språkliga drag, som till exempel orden tänkte 

och kände. Avslutningsvis berättade läraren att hen ska göra ett häfte av elevernas fabler och ge häftet 

till deras parallellklass, som ska läsa fablerna för att se hur fabler kan se ut.       

Under observation 2 frågade en elev om den kan skriva sitt budskap längre ner i sin fabel, eller om 

budskapet bara kan skrivas i början av en fabel till sin lärare. Eleven berättade också att den hade 

placerat sitt budskap i mitten av fabelns text. Sedan frågade läraren eleven om den kommer ihåg att 

klassen tidigare läste fabeln om musen och lejonet, och talade om var någonstans ett budskap kan 

skrivas i en fabel. Eleven sade att den minns att de talade om att budskapet också kan skrivas i slutet av 

en fabel. Detta kan i sin tur tolkas utifrån sociokulturella perspektivet som inriktas mot 

utvecklingszonen. Vidare är utvecklingszonen den zon där det finns individer det vill säga elever som är 

känsliga för instruktioner såväl som förklaringar, förklarar Säljö. Det är under detta tillfälle som 

exempelvis läraren som befinner sig i klassrummet skulle kunna vägleda en lärande elev in i på vilket 

sätt vi använder ett kulturellt redskap. I början är den lärande eleven bunden till det stöd som ska 

komma från någon som är mer kunnig, detta kan i sin tur vara elevens lärare. Den mer kunnige ställer 

frågor som är utformade på ett sådant sätt att eleven som behöver hjälp fäster uppmärksamheten vid just 

det som är viktigt att fundera över, förklarar Säljö. På detta vis leder någon som är mer kunnig som 

befinner sig i klassrummet den lärande eleven vidare i sitt arbete (Säljö 2014, s. 305). Den engelska 

termen som lyfter fram hur kommunikationen ser ut under dessa s.k. pedagogiska situationer är 

scaffolding (Säljö 2014, s. 305-306). Under observation 2 vägledde läraren eleven som undrade över om 

den kan placera sitt budskap någon annanstans förutom i början av sin fabel, genom att fråga eleven om 

den minns vad de hade talat om tidigare när klassen arbetade med fabeln om musen och lejonet. Med 
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hjälp av lärarens fråga kom eleven ihåg att budskapet även kan placeras i slutet av fabeln. Sedan sade 

eleven att den ska placera sitt budskap på slutet av sin fabel och arbetade vidare.  

Avslutningsvis var det en elev som hade fått responsen att beskriva mer miljön och djuren i sin fabel, 

som sade att hen inte förstår hur hen ska göra detta, under observation 2. En kamrat som satt bredvid 

eleven gav då exempel på hur en beskrivning kan se ut, genom att säga att man kan skriva om djuren i 

fabeln är kort eller lång, stor eller liten, hur många ben djuren har och vilken färg djuren har. Sedan sade 

kamraten att eleven kan skriva om miljön genom att exempelvis säga vilken färg marken har och vilken 

färg löven har om det finns träd i området. Efter detta fick eleven idéer för vad den kan skriva om miljön 

och djuren i hens fabel. Detta kan i sin tur tolkas utifrån sociokulturella perspektivet som inriktas mot 

utvecklingszonen. Vidare är utvecklingszonen den zon där det finns individer det vill säga elever som är 

känsliga för instruktioner såväl som förklaringar, förklarar Säljö. Det är under detta tillfälle som en mer 

kompetent kamrat som befinner sig i klassrummet skulle kunna vägleda en lärande elev in i på vilket 

sätt vi använder ett kulturellt redskap. I början är den lärande eleven bunden till det stöd som ska 

komma från någon som är mer kunnig, detta kan vara en mer kompetent kamrat som finns i klassen. På 

detta vis leder någon som är mer kunnig som befinner sig i klassrummet den lärande eleven vidare i sitt 

arbete (Säljö 2014, s. 305). Den engelska termen som lyfter fram hur kommunikationen ser ut under 

dessa s.k. pedagogiska situationer är scaffolding (Säljö 2014, s. 305-306). Scaffolding är i sin tur centralt 

i undervisningen om olika genrer det vill säga genrepedagogiken (Johansson & Ring 2015, s. 29). Under 

observation 2 vägledde kamraten eleven som inte förstod lärarens respons, detta genom att ge exempel 

på hur eleven kan beskriva miljön och djuren i sin fabel. Efter detta fick eleven iden att skriva att djuren 

i hens fabel har färgen grå, är stora, långa, har fyra ben och att djuren befinner sig i en skog där det finns 

röda löv och gul mark. På detta sätt fortsatte eleven att arbeta med sin fabel.   

6.3 Observation 1: Eleverna skriver sin egen berättelse med hjälp av en checklista 

Nedan ges en presentation av den första observationen som genomfördes hos lärare 2 under tillfället 

2019-10-22, klockan 9.00- 10.00. 

Läraren inleder lektionen genom att berätta för eleverna att de ska fortsätta skriva sin egen berättelse i 

ett dokument på datorn som de började att arbeta med under ett tidigare lektionstillfälle. Läraren 

påminner också eleverna om att klassen tidigare har fått inhämta kunskaper om ämnet lagar och regler, 

detta genom att tillsammans läsa texter som handlar om några olika lagar och regler som finns i 

samhället. Klassen har sedan gjort en tankekarta utifrån det som de har lärt sig av dessa texter, som finns 

i elevernas skrivhäften. Klassen har även lärt sig några ämnesspecifika ord som finns i detta ämne. 

Eleverna har skrivit ner dessa ord i sina skrivhäften. Fortsättningsvis påminner läraren klassen om att de 
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har läst några texter inom texttypen berättelse och har tittat närmare på dessa texters struktur, språkliga 

drag och syfte. Sedan har läraren och eleverna tillsammans skrivit klassens egen berättelse som finns på 

väggen i klassrummet, påminner läraren. Läraren förklarar till eleverna att allt detta har gjorts tidigare 

för att kunna förbereda eleverna inför det individuella skrivandet av en berättelse, som eleverna ska 

fortsätta att arbeta med under denna lektion. 

Efter detta tar läraren fram sin Powerpoint presentation där det finns instruktioner om denna 

skrivuppgift som eleverna kan se. Eleverna har även fått dessa instruktioner som finns i Powerpointen i 

form av ett uppgiftsblad under ett tidigare tillfälle, påminner läraren. Sedan högläser läraren dessa 

instruktioner som har skrivits i punktform för eleverna. I Powerpoint presentationen som läraren har 

skrivit står det som en punkt att eleverna ska beskriva i vilken miljö som deras berättelse utspelar sig 

och hur huvudpersonen i deras berättelse ser ut, detta genom att använda flera adjektiv. Vidare står det i 

nästa punkt några exempel på ord som eleverna kan använda sig av för att få en struktur i deras 

berättelse. Läraren läser upp dessa ord som är kväll, dag, natt, sommar och till sist vinter och säger till 

eleverna att de kan använda dessa ord eller liknande ord för att skriva när deras berättelse utspelar sig. 

Fortsättningsvis läser läraren upp nästa punkt där det står att eleverna ska skriva en berättelse som ska 

innehålla delarna inledning, handling samt slut. Sedan säger läraren att eleverna förutom detta också ska 

göra styckindelningar i sin text, som också är en punkt i Powerpoint presentationen. 

Efter detta följer nästa punkt där det står att eleverna ska ha med spänningshöjande frågor i deras 

berättelse. Läraren förklarar att detta betyder att eleverna ska ställa frågor som kan göra deras berättelse 

mer spännande för läsaren och säger att sådana frågor kan vara exempelvis: ”Hur skulle det gå för de två 

flickorna? Vem kunde den där personen vara?” som även står i lärarens powerpoint. Sedan påminner 

läraren eleverna om att de tidigare har lärt sig några ämnesspecifika ord inom ämnet lagar och regler och 

att de har skrivit ner dessa ord i sina skrivhäften. Läraren vill att eleverna också använder dessa ord i 

deras berättelse, vilket även står med som en punkt i lärarens Powerpoint. Förutom detta vill läraren att 

eleverna använder sig av klassens gemensamma tankekarta om ämnet lagar och regler som finns i 

elevernas skrivhäften, när de skriver sin berättelse. Därpå läser läraren upp nästa punkt där det står några 

exempel på ord som är språkliga drag och som eleverna kan använda i deras berättelse. Dessa ord är: 

tänkte, frågade, hoppades och svarade.  

Längre ner i Powerpoint presentationen har läraren skrivit ett antal olika exempel på rubriker som 

eleverna kan välja mellan när de ska skriva rubriken till deras berättelse. Läraren läser upp dessa 

rubriker och går vidare till nästa sida i Powerpoint presentationen där det finns några exempel på hur 

eleverna kan skriva i början av deras berättelse. Läraren berättar att varje exempel har skrivits utifrån en 
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specifik situation som en huvudkaraktär kan befinna sig i och att eleverna kan välja mellan något av 

dessa exempel och använda det i början av deras berättelse. Läraren förklarar även för eleverna att de 

inte behöver skriva en början i deras berättelse utifrån de exemplen som finns i Powerpointen eller 

använda någon av rubrikerna som finns i Powerpointen. Dessa exempel finns för att eleverna ska få 

inspiration när de skriver deras berättelse, förklarar läraren.       

Efter detta delar läraren ut en checklista till varje elev i klassrummet. Checklistan är indelad i två rader. 

På den vänstra raden i checklistan står de punkter som läraren precis har gått igenom med klassen som 

står i Powerpoint presentationen och uppgiftsbladet som eleverna har fått. På den högre raden i 

checklistan finns det tomma rutor som eleverna kan kryssa i. När eleverna har skrivit klart sina 

berättelser vill läraren att de tittar på de olika punkterna som finns i checklistan och sedan läser sina 

texter, för att se om alla dessa delar finns med i deras berättelser. Läraren förklarar att eleverna ska göra 

detta genom att sätta ett kryss i rutorna bredvid de punkterna som finns med i deras berättelser.  

Efter genomgången fortsätter eleverna att skriva sina egna berättelser på datorn. Under tiden som 

eleverna skriver sina berättelser använder de sig av checklistan, tankekartan och uppgiftsbladet med 

instruktionerna som stöd. Längre fram frågar en elev till sin bänkkamrat hur hen ska veta att den har fått 

med alla de punkter som finns i checklistan i sin berättelse. Eleven förklarar till sin kompis att den har 

läst alla punkter men inte vet om de finns med i hens berättelse. Sedan svarar bänkkamraten att eleven 

kan titta på en punkt i taget för att se om alla punkter finns med. Bänkkamraten säger till eleven att den 

först kan läsa den första punkten i checklistan och titta om den finns med i texten och sedan gå vidare 

till nästa punkt. Sedan tittar eleven på en punkt i taget och säger till bänkkompisen att alla delar finns 

med i berättelsen. 

Mot slutet av lektionen säger en annan elev till sin bänkkamrat att hen inte vet hur hen ska få in ett 

begrepp från ämnet lagar och regler i sin berättelse. Bänkkamraten frågar då eleven om huvudkaraktären 

kan tänka något i elevens berättelse, och säger att eleven kan berätta vad huvudkaraktären tänker i sin 

berättelse. Eleven säger sedan att hen kan skriva att huvudkaraktären tänker på att den kommer att bli 

häktad, som är ett begrepp från ämnet lagar och regler. Efter detta avslutar läraren lektionen genom att 

berätta för eleverna att de kommer att få mer tid för att skriva klart sina berättelser och samlar in 

elevernas datorer. 

6.3.1 Analys av observation 1 

I början av observation 1 påminde läraren klassen om att de tidigare har fått inhämta kunskaper om ett 

ämne som läraren har valt ut, detta genom att tillsammans läsa texter som handlar om detta ämne. 

Klassen hade sedan gjort en gemensam tankekarta utifrån det som de har lärt sig av dessa texter, 
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påminde läraren. Under observation 1 förklarade läraren också till eleverna att allt detta har gjorts 

tidigare för att kunna förbereda eleverna inför det individuella skrivandet av en berättelse utifrån detta 

ämne. Under observation 1 fick eleverna sedan fortsätta att skriva deras egen berättelse utifrån detta 

ämne, som de hade börjat arbeta med under ett tidigare tillfälle. Detta kan i sin tur kopplas till 

Folkleryds studie. Forskaren Folkleryd (2014) har studerat på vilket sätt en lågstadielärare arbetar med 

faktatexter i sin undervisning (Wiksten Folkleryd 2014, s. 116). Resultatet av denna studie visade bland 

annat att läraren arbetade på flera sätt med faktatexter i sin undervisning. Läraren valde ämnen som 

lärarens två klasser fick inhämta kunskaper om. Detta gick till genom att bl.a. texter lästes om dessa 

ämnen i de två klasserna. Utifrån informationen som finns i de texter som eleverna har läst, utarbetade 

sedan läraren tillsammans med eleverna i vissa fall tankekartor i de två klasserna. Till sist fick eleverna i 

de två klasserna skriva sina egna faktatexter med hjälp av de gemensamma tankekartorna i vissa fall 

(Wiksten Folkleryd 2014, s. 116-117). Under observation 2 fick eleverna skriva sina egna berättelser, 

detta utifrån ämnet lagar och regler som klassen tidigare har inhämtat kunskaper om. Under tiden som 

eleverna skrev sina berättelser använde de sig av klassens gemensamma tankekarta som finns i deras 

skrivhäften. Tankekartan hade också gjorts tidigare, detta efter att klassen hade läst texter om några 

olika lagar och regler som finns i samhället. Skillnaderna mellan Folkleryds studieresultat och resultatet 

som kommer från observation 1 hos lärare 2 i den här studien, är att fokus ligger på arbetet med 

texttypen berättelse med mellanstadieelever under observation 1, medan fokus ligger på arbetet med 

texttypen faktatext tillsammans med lågstadieelever i Folkleryds studie ( Wiksten Folkleryd 2014 s. 

116-117). 

Under observation 2 fick alla elever en checklista av läraren som bestod av olika punkter, det vill säga 

olika delar som ska finnas med i elevernas berättelser. Under det individuella arbetet var det en elev som 

frågade sin bänkkamrat hur hen ska veta att den har fått med alla de punkter som finns i checklistan i sin 

berättelse. Eleven förklarade för sin bänkkamrat att hen hade läst alla punkterna, men inte visste om de 

finns med i hens berättelse. Sedan svarade bänkkamraten att eleven kan titta på en punkt i taget för att se 

om alla punkter finns med i berättelsen. Bänkkamraten sade till eleven att den först kan läsa den första 

punkten i checklistan och titta om den finns med i texten, och sedan gå vidare till nästa punkt. Detta kan 

i sin tur tolkas utifrån sociokulturella perspektivet som inriktas mot utvecklingszonen. Vidare är 

utvecklingszonen den zon där det finns individer det vill säga elever som är känsliga för instruktioner 

såväl som förklaringar, förklarar Säljö. Det är under detta tillfälle som en mer kompetent kamrat som 

befinner sig i klassrummet skulle kunna vägleda en lärande elev in i på vilket sätt vi använder ett 

kulturellt redskap. I början är den lärande eleven bunden till det stöd som ska komma från någon som är 

mer kunnig, detta kan vara en mer kompetent kamrat som finns i klassen. På detta vis leder någon som 
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är mer kunnig som befinner sig i klassrummet den lärande eleven vidare i sitt arbete (Säljö 2014, s. 

305). Den engelska termen som lyfter fram hur kommunikationen ser ut under dessa s.k. pedagogiska 

situationer är scaffolding (Säljö 2014, s. 305-306). Scaffolding är i sin tur centralt i undervisningen om 

olika genrer det vill säga genrepedagogiken (Johansson & Ring 2015, s. 29). Med hjälp av 

bänkkamratens vägledning tittade eleven på om den hade uppfyllt alla punkter i checklistan som ska 

finnas i hens berättelse, genom att titta på en punkt i taget från checklistan som bänkkamraten tipsade 

om, under observation 2. Efter att eleven gick tillväga på detta sätt för att se om den hade uppfyllt alla 

punkter i sin berättelse, sade eleven till kamraten att alla de delar som behovs finns med i hens 

berättelse.   

6.4 Observation 2: Eleverna skriver sitt eget recept 

Nedan ges en presentation av den andra observationen som genomfördes hos lärare 2 under tillfället 

2019-10-24, klockan 11.00- 12.00. 

Läraren inleder lektionen genom att berätta för eleverna att de under detta lektionstillfälle kommer att få 

börja skriva sina egna recept. Sedan påminner läraren eleverna om att klassen tidigare har inhämtat 

kunskaper om ämnet hälsosamma desserter, detta genom att tillsammans läsa texter och se på filmer 

som handlar om hur några olika hälsosamma desserter kan tillagas. Klassen har sedan gjort en 

tankekarta utifrån det som de har lärt sig av dessa texter och filmer. Klassen har även lärt sig några 

ämnesspecifika ord som finns i detta ämne. Eleverna har skrivit ner dessa ord i sina skrivhäften. Vidare 

påminner läraren klassen om att de har läst några recept och har tittat närmare på dessa texters struktur, 

språkliga drag och syfte. Sedan har läraren och eleverna tillsammans skrivit klassens egen instruerande 

text som är ett recept och som finns på väggen i klassrummet, påminner läraren. Läraren förklarar till 

eleverna att allt detta har gjorts tidigare för att kunna förbereda eleverna inför det individuella skrivandet 

av ett recept som är en instruerande text, och som eleverna ska få arbeta med under detta 

lektionstillfälle.  

Efter detta tar läraren fram sin Powerpoint presentation där det finns två bilder bredvid varandra som är 

två exempel på en instruerande text. På bilden till höger ser eleverna ett recept på en sockerkaka, och på 

bilden till vänster ser de ett recept på en kladdkaka. Därefter förklarar läraren att det finns olika typer av 

faktatexter som till exempel en instruerande text. Sedan frågar läraren klassen vilket syfte som den 

instruerande texten till höger har och vilket syfte som den instruerande texten till vänster har som finns i 

Powerpoint presentationen. En elev svarar att en instruerande text exempelvis förklarar för oss hur vi 

kan tillaga något, och att den instruerande texten till höger förklarar för oss hur vi kan tillaga en 

sockerkaka, medan den instruerande texten till vänster förklarar för oss hur vi kan tillaga en kladdkaka. 
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Läraren svarar att elevens svar stämmer och säger att en instruerande texts syfte är att hjälpa oss genom 

att tala om på vilket sätt vi ska göra något, i detta fall hur vi ska baka en sockerkaka i exemplet till höger 

och hur vi ska baka en kladdkaka i exemplet till vänster, säger läraren.  

Sedan vill läraren att eleverna tittar närmare på de två recepten som finns i lärarens Powerpoint. Läraren 

frågar nu eleverna om de kan se något mönster när de tittar på de två receptens uppbyggnader. En elev 

säger att det i båda recepten har skrivits vilka ingredienser som behövs för att kunna göra desserten och 

hur desserten ska göras. Läraren säger att detta stämmer. Efter detta säger läraren till eleverna att det är 

viktigt att de har med en rubrik sedan när de skriver sina egna recept, precis som de två recepten har i 

PowerPoint presentationen. Vidare förklarar läraren att ingredienserna i ett recept alltid skrivs på ett 

visst sätt, som till exempel i vilken stor mängd som vi behöver en vara, och markerar de delarna i 

recepten där dessa instruktioner ges. I ett recept kan vi också se att det står hur lång tid det tar att göra 

receptet, förklarar läraren och markerar på samma sätt de delarna i recepten där denna instruktion ges.  

Sedan säger läraren till eleverna att det i en instruerande text som till exempel ett recept finns 

instruktioner som har skrivits i en kronologisk ordning, och frågar eleverna vad detta betyder. En elev 

svarar att detta betyder att instruktionerna för till exempel hur vi ska baka pepparkakor har skrivits steg 

för steg, i en viss ordning. Läraren säger att detta stämmer och tittar sedan tillsammans med eleverna på 

den kronologiska ordningen som finns i de två recepten i Powerpointen. Efter detta tittar klassen på de 

språkliga dragen som finns i de två recepten, detta genom att läraren läser upp de två instruerande 

texterna och markerar orden baka, blanda, hacka, och till sist ta. Läraren förklarar att dessa ord är de 

språkliga drag som finns i båda recepten. Sedan frågar läraren i vilka av de ämnen som finns i skolan 

som eleverna skulle kunna hitta en text såsom de två instruerande texterna som finns i lärarens 

Powerpoint presentation. En elev svarar att de skulle kunna hitta en text som de två texterna i lärarens 

Powerpoint i ämnet svenska och hemkunskap.    

Fortsättningsvis berättar läraren att hen ska göra ett häfte av elevernas texter när de är klara och ge detta 

häfte som en present till en annan klass i årskurs 6, som ska läsa dessa texter för att se hur recept kan se 

ut. Därefter ger läraren ett tips till eleverna som ska skriva sina egna recept om att det kan vara lättare 

för eleverna i parallellklassen som sedan ska läsa recepten att förstå deras instruktioner om de skriver 

dessa i punktform eller som en lista med numreringarna 1,2,3 och så vidare, till skillnad från en löpande 

text. Sedan säger läraren att ett syfte också är att elevernas instruerande texter ska passa deras mottagare, 

som ska bli parallellklassen i årskurs 6 och att det därför är viktigt att elevernas instruktioner har skrivits 

i punktform eller med hjälp av numreringar, och att det finns en bild till recepten, för att läsarna sedan 

ska förstå hur recepten ska tillagas, säger läraren. 
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Efter lärarens genomgång tar eleverna varsin dator och skriver sina recept. Under arbetet kan eleverna ta 

stöd av de två recepten i lärarens Powerpoint som eleverna kan se. Under tiden som eleverna arbetar 

säger en elev till sin bänkkamrat att hen vill skriva ett recept på hur en hälsosam morotskaka kan bakas, 

men att hen inte vet vad hen ska skriva i sitt recept. Därefter frågar bänkkamraten till eleven hur vi ska 

göra den hälsosamma morotskakans deg och hur vi ska göra glasyren till denna morotskaka. Sedan säger 

bänkkamraten att eleven kan ge instruktioner om detta i sitt recept. Därefter skriver eleven om hur 

morotskakans deg och glasyr ska göras i sitt recept. Längre fram avslutas lektionen genom att läraren 

samlar in elevernas datorer och talar om för klassen att de ska få mer tid för att skriva klart sina recept.   

6.4.1 Analys av observation 2 

I början av observation 2 påminde läraren eleverna om att klassen tidigare har inhämtat kunskaper om 

ett ämne som läraren har valt ut, detta genom att tillsammans läsa texter och se på filmer som handlar 

om detta ämne. Klassen har sedan gjort en tankekarta utifrån det som de har lärt sig av dessa texter och 

filmer. Förutom detta har klassen även lärt sig några ämnesspecifika ord som finns i detta ämne, 

påminde läraren. Sedan förklarade läraren att allt detta har gjorts tidigare för att kunna förbereda 

eleverna inför det individuella skrivandet av ett recept, som eleverna fick arbeta med under observation 

2. Detta kan kopplas till fas 1 som är ett av de steg som finns i cirkelmodellen. Den första fasen som 

finns i cirkelmodellen går ut på att läraren och eleverna utforskar fältet tillsammans, vilket innebär att de 

införskaffar nya kunskaper om ett ämne som har valts ut, de lär in ett lämpligt ordförråd för detta ämne 

och i sin tur får förståelse för olika ämnesspecifika begrepp, förklarar de två författarna Johansson & 

Ring (2015, s. 31). När eleverna inhämtar kunskaper inom det utvalda ämnet kan dessa kunskaper 

organiseras med hjälp av exempelvis tankekartor, skriver Gibbons (2018, s. 129). Under observation 2 

påminde läraren klassen om att de tidigare har inhämtat kunskaper om ämnet hälsosamma desserter, 

detta genom att läsa texter och se på filmer som handlar om hur några olika hälsosamma desserter kan 

tillagas. Klassen hade sedan utifrån de kunskaper som de fick från dessa texter och filmer gjort en 

gemensam tankekarta. Läraren påminde också eleverna om att de tidigare fick skriva ner de 

ämnesspecifika orden från detta ämne som de fick lära sig i sina skrivhäften. 

Under tiden som eleverna skrev sina egna recept under observation 2 var det en elev som sade till sin 

bänkkamrat att hen vill skriva ett recept på hur en hälsosam morotskaka kan bakas, men att hen inte vet 

vad hen ska skriva i sitt recept. Därefter frågade bänkkamraten till eleven på vilket sätt den hälsosamma 

morotskakans deg ska tillagas och på vilket sätt glasyren till denna morotskaka ska tillagas. Sedan sade 

bänkkamraten att eleven kan ge instruktioner om detta i sitt recept. Detta kan i sin tur kopplas till 

sociokulturella perspektivet som inriktas mot utvecklingszonen. Vidare är utvecklingszonen den zon där 
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det finns individer det vill säga elever som är känsliga för instruktioner såväl som förklaringar, förklarar 

Säljö. Det är under detta tillfälle som en mer kompetent kamrat som befinner sig i klassrummet skulle 

kunna vägleda en lärande elev. I början är den lärande eleven bunden till det stöd som ska komma från 

någon som är mer kunnig, detta kan vara en mer kompetent kamrat som finns i klassen. Den mer 

kunnige ställer frågor som är utformade på ett sådant sätt att eleven som behöver hjälp fäster 

uppmärksamheten vid just det som är viktigt att fundera över, förklarar Säljö. På detta vis leder någon 

som är mer kunnig som befinner sig i klassrummet den lärande eleven vidare i sitt arbete (Säljö 2014, s. 

305). Den engelska termen som lyfter fram hur kommunikationen ser ut under dessa s.k. pedagogiska 

situationer är scaffolding (Säljö 2014, s. 305-306). Scaffolding är i sin tur centralt i undervisningen om 

olika genrer det vill säga genrepedagogiken (Johansson & Ring 2015, s. 29). Under observation 2 

vägledde bänkkamraten eleven genom att ställa en fråga om på vilket sätt de olika delarna av elevens 

hälsosamma dessert ska tillagas. Med hjälp av denna fråga fick eleven idéer för vilka instruktioner som 

hen ska ge i sitt recept om den hälsosamma desserten. På så sätt kunde eleven fortsätta att arbeta med 

sitt recept.  

6.5 Intervjuer om genrepedagogik 

Nedan sker en redogörelse av de fyra intervjuerna som har analyserats i förhållande till bland annat vilka 

likheter och skillnader som finns mellan lärarnas svar på de olika intervjufrågorna.  

6.6 Lärarna beskriver genrepedagogik 

De fyra lärarna fick beskriva på vilket sätt de definierar genrepedagogik under intervjuerna. Alla lärarna 

delade på samma uppfattning om att genrepedagogik handlar om att det finns ett antal olika genrer. De 

texter som skrivs inom en viss genre ska bestå av en särskild struktur och ett särskilt språk, beroende på 

de texternas syfte, situation och mottagare, menade lärarna:    

På vilket sätt skulle du själv definiera genrepedagogik? 

Lärare 1, årskurs 4: ”Jag tänker att genrepedagogik handlar om de olika genrer som finns. Sen tänker 

jag att texter har ju olika mottagare. Jag är väldigt tydlig för eleverna att när vi skriver en text inom en 

viss genre, ska vi använda ett språk och ha en struktur som är passande till vilket syfte som vår text har, 

vilken mottagare vi har till texten och hur situationen ser ut”.  

Lärare 2, årskurs 6: ”Genrepedagogik går ut på att det finns olika genrer, det vill säga texttyper. Jag 

förstår det som att om vi ska skriva en texttyp inom en genre, då måste vi skriva den här texten med ett 

särskilt språk, och en särskild struktur, beroende på vilket syfte vi har med att skriva texten, vem vår 
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mottagare är för det finns ju olika mottagare, och hur situationen ser ut. Det är detta som jag går igenom 

med eleverna i undervisningen”.  

Lärare 3, årskurs 5: ”Man fokuserar på de olika genrerna, innan eleverna ska skriva en text säger jag 

till de att man ska tänka på vilket språk och vilken struktur som man använder i sin text, att man ska 

skriva detta utifrån vilket syfte texten har, vem som ska läsa texten alltså mottagare, och situationen”.      

Lärarnas uppfattning av vilken betydelse genrepedagogik har som redovisas ovan stödjs av forskarna 

Johansson och Ring. Johansson och Ring menar att genrepedagogik går ut på att det finns texter som 

tillhör olika genrer. När vi ska skriva en text som hör till en viss genre, väljer vi den struktur och de 

språkliga mönster som förhåller sig till textens mottagare, situationen vi befinner oss i, men även vilket 

syfte vi vill framföra i texten (Johansson & Ring 2015, s. 25). 

Vidare menar lärare 2 att genrer inte är begränsad till att endast beröra svenskämnet, utan att vi möter 

texter som tillhör olika genrer i alla skolämnen:  

Lärare 2, årskurs 6: ” … sen tänker jag att genrer inte bara är till för svenskämnet, utan att det också 

handlar om att det finns texter inom olika genrer som eleverna får se i alla skolämnen. Både i no och so 

undervisningen får eleverna till exempel se faktatexter och faktatexter kan vi också möta i 

svenskämnet”.   

Denna uppfattning av genrepedagogik vilket redovisas av lärare 2 stödjer de två forskarna Johansson 

och Ring. Johansson och Ring menar att de olika genrer som används inom skolan inte enbart relaterar 

till svenskämnet, utan att de olika genrerna relaterar till alla skolämnen som finns i skolan. På så sätt 

handlar det om texter som finns i alla skolämnen, menar Johansson & Ring (2015, s. 26).  

Lärare 3 lyfter fram relationen mellan att skriva en text inom en genre och kunskapsinhämtningen av ett 

särskilt ämne, vilket skiljer sig från de andra lärarnas uppfattning av genrepedagogik:  

Lärare 3, årskurs 5: ” … Sen så handlar genrepedagogik om att skriva en text inom en genre utifrån ett 

bestämt ämne. Jag skulle säga att detta innebär att jag läraren och eleverna först tillsammans får 

kunskaper om ett ämne som väljs ut, att vi tar till oss ett ordförråd, det vill säga att vi lär oss betydelsen 

av några stycken ämnesspecifika begrepp. Sen tänker jag att kunskaperna från detta ämne och 

ämnesspecifika begreppen ska användas av eleverna när de får skriva en egen text inom den genren som 

har valts ut”.    

Detta kan kopplas till fas 1 som är ett av de steg som finns i cirkelmodellen. Den första fasen som finns i 

cirkelmodellen går ut på att läraren och eleverna utforskar fältet tillsammans, vilket innebär att de 

införskaffar nya kunskaper om ett ämne som har valts ut, de lär in ett lämpligt ordförråd för detta ämne 
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och i sin tur får förståelse för olika ämnesspecifika begrepp, förklarar de två författarna Johansson & 

Ring (2015, s. 31). Allt detta görs för att förbereda eleverna inför det individuella skrivandet av en text 

inom en genre, där denna text även skrivs med fokus på det ämnet som klassen har fått kunskaper om 

(Johansson & Ring 2015, s. 31-36). 

6.7 Lärarnas arbetssätt för olika texttyper i undervisningen 

Alla lärarna arbetar med de fyra olika texttyperna som är faktatext, berättelse, fabel och instruktion i 

undervisningen. Vidare arbetar alla lärarna med dessa olika texttyper i ett antal olika steg i 

undervisningen som består av kunskapsinhämtning av ett ämne, studerande av texttypens uppbyggnad 

med fokus på texttypens syfte, struktur och språkliga drag, klassens skrivande av en egen text inom den 

valda texttypen, vilket slutligen följer med att eleverna får skriva sina egna texter inom den valda 

texttypen. Lärarna menar att dessa olika steg finns i cirkelmodellen som de arbetar utifrån:  

Hur arbetar du med genrepedagogik det vill säga texttyper i undervisningen? 

Lärare 4, årskurs 4: ”… Oavsett vilken texttyp det är så arbetar vi i klassen med att först skaffa 

kunskaper om ett ämne som jag väljer ut. När vi är klar med detta visar jag ett exempel på den texttyp 

som vi arbetar med, då tittar vi närmare på texttypens struktur, då tänker jag på rubrik, titel, 

styckindelning, underrubrik, vi tittar på språkliga dragen och vilket syfte som finns i denna texttyp, för 

att se hur texttypen skrivs. Sen skriver jag tillsammans med klassen en egen text som tillhör denna 

texttyp, då får eleverna se fler exempel på texter inom den valda texttypen, sist skriver eleverna en egen 

text inom denna texttyp, då ska elevernas text handla om ämnet vi har skaffat kunskaper om. Jag arbetar 

utifrån cirkelmodellen”.     

Lärare 1, årskurs 4: ” … Vid alla texttyper gör vi så att jag och klassen först inhämtar kunskaper om 

ett ämne då brukar jag välja ämnet, sen så visar jag ett exempel på den texttypen som vi arbetar med, vi 

tittar på texttypens språkliga drag, syfte och struktur då är det liksom titel, rubrik, underrubrik och 

styckindelning så att eleverna förstår hur man skriver en text inom denna texttyp. Sen skriver jag och 

eleverna tillsammans vår egen text inom denna texttyp, så att eleverna ser fler exempel av denna texttyp 

inför individuella skrivandet. Sist får eleverna skriva sin egen text inom denna texttyp, med hjälp av sina 

kunskaper från ämnet som vi har arbetat med i början. Jag undervisar om texttyper utifrån 

cirkelmodellen”. 

Lärare 1 och 4:s arbetssätt med de olika texttyperna i undervisningen vilka presenteras ovan kan 

förknippas med forskaren Kuyumcus studie. Forskaren Kuyumcu (2011) har studerat på vilket sätt några 

lärare i årskurs F-6 arbetar med genrepedagogik i sin undervisning (Kuyumcu 2011, s. 4-6). Resultatet 
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av denna studie visade bland annat att lärarna arbetade på flera sätt med några olika genrer i sin 

undervisning, detta genom att tillämpa cirkelmodellen som består av fyra olika faser (Kuyumcu 2011, s. 

17). Lärarna valde ämnesområden som deras klass fick inhämta kunskaper om, lärarna undervisade 

deras klass om på vilket sätt man skriver texter inom dessa olika genrer, och lärarna valde att 

tillsammans med deras klass skriva gemensamma texter inom dessa olika genrer vilka blev 

förebildstexter för eleverna innan de fick arbeta med att skriva egna texter. Slutligen fick eleverna skriva 

egna texter inom dessa olika genrer, detta med utgångspunkt i de ämnesområden som deras klass fick 

inhämta kunskaper om tidigare (Kuyumcu 2011, s. 151-155).  

Vidare förklarar alla lärarna att klassen inhämtar kunskaper om ett ämne genom att läsa texter, se på 

filmer och sedan göra en gemensam tankekarta, som en förberedelse inför elevernas skrivande av en 

egen text inom en texttyp: 

Finns det material som ni använder när ni inhämtar kunskaper om ett ämne i klassen?  

Lärare 2, årskurs 6: ” … vi skaffar kunskaper om ett ämne genom att läsa texter, och se på filmer. När 

vi har gjort detta så gör vi en gemensam tankekarta i klassen, där vi samlar all information som kommer 

från texterna vi har läst och filmerna vi har sett. När vi arbetar på detta sätt lär vi oss också betydelsen 

av olika ämnesspecifika begrepp i det ämnet och skaffar oss ett ordförråd. Tankekartan gör vi som en 

förberedelse innan eleverna skriver en egen text inom en texttyp, för då ska de använda sina kunskaper 

från ämnet vi har arbetat med när de skriver sin egen text”. 

Lärare 3, årskurs 5: ” … vi får kunskaper om ett ämne på det sättet att vi läser texter, ser på filmer och 

efter detta gör en tankekarta tillsammans där vi samlar alla kunskaper som vi har fått från texterna och 

filmerna. Medan vi gör detta lär vi oss också innebörden av flera olika ämnesspecifika begrepp, alltså att 

vi får ett ordförråd. Sen gör vi ju tankekartan som en förberedelse inför det sista steget, alltså inför 

elevernas skrivande av en egen text inom en texttyp, för då kommer de få använda kunskaperna från 

detta ämne som vi fick i början när de skriver sin egen text inom en texttyp”.    

Detta kan kopplas till fas 1 som är ett av de steg som finns i cirkelmodellen. Den första fasen som finns i 

cirkelmodellen går ut på att läraren och eleverna utforskar fältet tillsammans, vilket innebär att de 

införskaffar nya kunskaper om ett ämne som har valts ut, de lär in ett lämpligt ordförråd för detta ämne 

och i sin tur får förståelse för olika ämnesspecifika begrepp, förklarar de två författarna Johansson & 

Ring (2015, s. 31). När eleverna inhämtar kunskaper inom det utvalda ämnet kan dessa kunskaper 

organiseras med hjälp av exempelvis tankekartor, skriver Gibbons (2018, s. 129). Kunskaperna inhämtas 

i samband med att eleverna i klassrummet bland annat lyssnar, talar och läser. På så sätt skapas många 

kommunikationstillfällen i undervisningen, skriver de två författarna Johansson & Ring (2015, s. 32). 
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Allt detta görs för att förbereda eleverna inför det individuella skrivandet av en text inom en genre, där 

denna text även skrivs med fokus på det ämnet som klassen har fått kunskaper om (Johansson & Ring 

2015, s. 31–36). 

Vidare förklarar alla lärarna att de ger en checklista till eleverna när de skriver sina egna texter inom en 

texttyp, denna checklista består av tre olika delar som ska vara med i elevernas texter, förklarar lärarna:  

Lärare 1, årskurs 4: ”…. När eleverna ska skriva en egen text inom en texttyp, så ger jag eleverna en 

skrivmall i form av en checklista, för att visa vilka olika delar av texttypen som ska vara med i texten. 

Dessa delar består av strukturen, då får de titta på om deras text har en struktur som texttypen ska ha, 

språkliga drag, då får de titta om de har med språkliga drag i sin text som denna texttyp har. Sen får 

eleverna titta på om deras text har ett syfte som denna texttyp har. Då lär de sig hur man skriver en 

texttyp... elevernas texter ska handla om det ämnet som vi fått kunskaper om i början”. 

Lärare 2, årskurs 6: ”…  vi arbetar alltid på det sättet att eleverna får en checklista när de skriver sin 

text inom en texttyp. De använder checklistan för att se om de har med alla delar som ska finnas i deras 

text, alltså om deras text har en struktur som denna texttyp de arbetar med har, om de har med språkliga 

drag som är utmärkande för denna texttyp och om deras text har ett syfte som den här texttypen har. De 

får alltså checklistan som en skrivmall. Elevernas texter ska ju då handla om det ämnet som vi skaffat 

kunskaper om tidigare inför detta arbete”. 

Lärare 1 och 2:s arbetssätt med skrivandet av olika texttyper i undervisningen vilka presenteras ovan 

kan jämföras med Kuyumcus studie. Forskaren Kuyumcu (2011) har studerat på vilket sätt några lärare i 

årskurs F-6 arbetar med genrepedagogik i sin undervisning (Kuyumcu 2011, s. 4-6). Resultatet av denna 

studie visade bland annat att lärarna arbetade på flera sätt med några olika genrer i sin undervisning 

(Kuyumcu 2011, s. 17). Till exempel fick eleverna skriva egna texter inom dessa olika genrer, detta med 

utgångspunkt i de ämnesområden som deras klass fick inhämta kunskaper om tidigare (Kuyumcu 2011, 

s. 151-155). Studien visade också att eleverna fick mallar av sina lärare som de kunde använda under 

skrivandet av deras egna texter (Kuyumcu 2011, s. 155). Lärare 1 och 2 samt de andra två lärarna 

förklarade under intervjuerna att de ger eleverna en skrivmall i form av en checklista, som eleverna får 

använda sig av när de skriver en text inom en viss texttyp.  

Lärare 1 och 2 ger även återkoppling på elevernas texter som skrivs inom en viss texttyp, återkopplingen 

berör de tre olika delarna syfte, språkliga drag och struktur i texten, vilket skiljer sig från de andra 

lärarna: 
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Lärare 1, årskurs 4: ”… sen så ger jag också återkoppling på elevernas texter när de skriver en text 

inom en viss texttyp, då läser jag det eleverna hunnit skriva och ger återkoppling på textens struktur, då 

tittar jag på om texten har en struktur som denna texttyp ska ha, språkliga dragen, då tittar jag på om det 

finns språkliga drag i texten som används i denna texttyp, och till sist syftet, då tittar jag på om texten 

har ett syfte som denna texttyp har. Sedan får de återkoppling i form av kommentarer på det som ska 

ändras eller utvecklas i texten och vilka styrkor texten har”. 

Lärare 2, årskurs 6: ”… något annat jag gör är att också ge återkoppling på elevernas texter när de 

skriver en text som tillhör en viss texttyp. Jag samlar in det de hunnit skriva och ger återkoppling på tre 

delar, då är en del om elevens text består av en struktur som denna texttyp har. Sen tittar jag på om 

elevens text består av språkliga drag som finns i denna texttyp, och till sist tittar jag på om elevens text 

har ett syfte som denna texttyp har, och ger återkoppling utifrån det till eleverna genom att skriva 

kommentarer om vad de ska utveckla eller ändra i texten och vilka styrkor texten har”. 

Lärare 1 och 2:s arbetssätt med skrivandet av olika texttyper i undervisningen vilka presenteras ovan 

kan kopplas till Kuyumcus studie. Forskaren Kuyumcu (2011) har studerat på vilket sätt några lärare i 

årskurs F-6 arbetar med genrepedagogik i sin undervisning (Kuyumcu 2011, s. 4-6). Resultatet av denna 

studie visade bland annat att lärarna arbetade på flera sätt med några olika genrer i sin undervisning 

(Kuyumcu 2011, s. 17). Till exempel fick eleverna skriva egna texter inom dessa olika genrer (Kuyumcu 

2011, s. 151-155). Lärarna gav i sin tur återkoppling på elevernas texter i den här studien (Kuyumcu 

2011, s. 135). Lärare 2 och 3 berättade under intervjuerna att de ger återkoppling på elevernas texter 

som skrivs inom olika texttyper, detta med fokus på texternas struktur, språkliga drag såväl som syfte.  

6.8 Att undervisa med utgångspunkt i teorier och forskning    

Alla lärarna undervisar om de olika texttyperna i svenskämnet utifrån teorin cirkelmodellen som består 

av fyra faser. Vidare förklarar alla lärarna att de i vissa fall väljer att arbeta mer med ett av de fyra 

faserna som finns i cirkelmodellen, detta beroende på elevernas kunskaper: 

Tar du hänsyn till teorier och forskning när du undervisar om texttyper? 

Lärare 3, årskurs 5: ” Jag arbetar med texttyper i klassen utifrån cirkelmodellens fyra faser som är en 

av de teorier som jag tar hänsyn till i undervisningen… ” 

Lärare 4, årskurs 4: ”jag tar hänsyn till en teori i undervisningen om texttyper och det är 

cirkelmodellen som har sina fyra faser som vi arbetar med i klassen…”.   

Lägger ni mer fokus på något utav de fyra faserna som finns i cirkelmodellen i undervisningen, eller 

lägger ni lika mycket fokus på varje fas? 
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Lärare 3, årskurs 5: ” …ibland kan jag välja att ge mer tid åt någon av de fyra faserna i min 

undervisning. Om eleverna till exempel inte har förstått riktigt uppbyggnaden av en texttyp vad gäller 

struktur, språkliga drag och syfte, kan jag exempelvis välja att visa fler exempel på texter inom den 

valda texttypen, innan vi går över till sista fasen där eleverna ska skriva egna texter inom texttypen. På 

så sätt är det elevernas kunskaper som styr vilken fas som jag kan fokusera mer på ibland”.    

Lärare 4, årskurs 4: ”…det händer ibland att jag känner att vi behöver arbeta mer med en fas i 

cirkelmodellen, då väljer jag att fokusera mer på den fasen. Om man ska ge ett exempel så om vi skriver 

en gemensam text i klassen inom en texttyp och jag ser att eleverna inte har förstått hur man skriver en 

text i denna texttyp, då ger jag mer tid åt denna fas i undervisningen. Det är alltså elevernas kunskaper 

som avgör om vi ibland ska arbeta mer med någon fas”.   

Lärare 3 och 4:s arbetssätt med de olika faserna som finns i cirkelmodellen vilka presenteras ovan 

överensstämmer med det de två forskarna Johansson och Ring skriver om cirkelmodellens faser. Under 

vissa tillfällen kan klassen lägga särskilt fokus på ett av de fyra faserna som finns i cirkelmodellen i 

undervisningen om genrer, detta val gör läraren med utgångspunkt i elevernas kunskaper, förklarar de 

två forskarna Johansson & Ring (2015, s. 31).      

Vidare förklarar lärare 1, 2 och 3 att de undervisar om olika texttyper utifrån teorin det sociokulturella 

perspektivet, och ger exempel på hur detta ser ut i undervisningen:   

Lärare 1, årskurs 4: ”…sen så oavsett vilken texttyp det handlar om så arbetar jag utifrån Vygotskijs 

teori som är det sociokulturella perspektivet i undervisningen eftersom att genrepedagogiken bygger på 

sociokulturella perspektivet. Om jag ska ge ett exempel så när eleverna skriver sina egna fabler så frågar 

ofta eleverna var någonstans de ska placera fabelns budskap i deras text, alltså hur de ska strukturera 

texten. Då ställer jag frågor till eleverna om de minns när vi skrev en fabel i helklass innan, var 

någonstans vi placerade fabelns budskap i texten, då ger de sin uppmärksamhet till den texten o säger ja 

juste vi hade ju skrivit det i början av texten. På så sätt vägleder jag de med mina frågor, då minns de 

hur de skulle göra och fortsätter sedan arbeta vidare med sin text. De här e ju scaffolding som Vygotskij 

talar om”.   

Lärare 2, årskurs 6: ”… Den andra teorin som jag väljer att utgå ifrån i min undervisning om olika 

texttyper är det sociokulturella perspektivet som kommer från Vygotskij. Jag kan ge exemplet att när 

eleverna skriver deras egen fabel så frågar ibland vissa elever vad de ska ha för rubrik till deras fabel. 

Då får de frågor av mig. Jag frågar de om de kommer ihåg vad vi sade om fabelns rubrik när vi tidigare 

skrev en fabel i helklass, och hur vi gjorde rubriken när vi skrev en gemensam fabel i klassen tidigare, 

då tänker de tillbaka till det här viktiga som vi har pratat om gällande fabelns rubrik, och då säger de ja 
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jag minns att rubriken ska visa vilka djur fabeln handlar om. Jag vägleder de med dessa frågor, och då 

minns de hur de skulle göra och fortsätter att skriva sin text. De här kallas scaffolding hos Vygotskij”. 

Detta kan tolkas utifrån sociokulturella perspektivet som inriktas mot utvecklingszonen. Forskaren Säljö 

ger en närmare förklaring av idén om den närmaste proximala utvecklingszonen vilket är det allra mest 

förtrogna begreppet som finns bland de arbeten som tillhör pedagogen Vygotskij (Säljö 2014, s. 305). 

Vidare är utvecklingszonen den zon där det finns individer, det vill säga elever som är känsliga för 

instruktioner såväl som förklaringar, förklarar Säljö. Det är under detta tillfälle som exempelvis läraren 

som befinner sig i klassrummet skulle kunna vägleda en lärande elev in i på vilket sätt vi använder ett 

kulturellt redskap. I början är den lärande eleven bunden till det stöd som ska komma från någon som är 

mer kunnig, detta kan i sin tur vara elevens lärare. Den mer kunnige ställer frågor som är utformade på 

ett sådant sätt att eleven som behöver hjälp fäster uppmärksamheten vid just det som är viktigt att 

fundera över, förklarar Säljö. På detta vis leder någon som är mer kunnig som befinner sig i 

klassrummet den lärande eleven vidare i sitt arbete (Säljö 2014, s. 305). Den engelska termen som lyfter 

fram hur kommunikationen ser ut under dessa s.k. pedagogiska situationer är scaffolding (Säljö 2014, s. 

305-306). Scaffolding är i sin tur centralt i undervisningen om olika genrer det vill säga 

genrepedagogiken (Johansson & Ring 2015, s. 29). 

7. Slutsats och slutdiskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka hur fyra lärare i årskurs 4-6 arbetar med genrepedagogik i 

svenskämnet. För att kunna utföra den här studien har fokus legat på dessa två frågeställningar som 

finns i den här studien: Hur arbetar lärarna med texttyper i svenskämnet? Hur beskriver lärarna 

genrepedagogik?  

Resultatet av denna studie visar att alla fyra lärarna arbetar med de fyra olika texttyperna som är 

faktatext, berättelse, fabel och instruktion i undervisningen i svenskämnet. Vidare arbetar alla lärarna på 

samma sätt med dessa olika texttyper i undervisningen, detta genom att arbeta med texttyperna utifrån 

de fyra olika faserna som finns i cirkelmodellen i undervisningen. Lärarna inleder sitt arbete med varje 

texttyp i undervisningen genom att tillsammans med eleverna i klassen inhämta kunskaper om ett ämne. 

Lärarna väljer vilket ämne som klassen ska inhämta kunskaper om. Kunskaper inhämtas om det utvalda 

ämnet genom att lärarna och eleverna tillsammans läser texter och ser på filmer, detta för att sedan göra 

en gemensam tankekarta i klassen, som skrivs utifrån det som klassen har lärt sig från dessa texter och 

filmer. När klassen har inhämtat kunskaper om det utvalda ämnet visar lärarna ett exempel på den 

texttypen som klassen ska arbeta med. Lärarna och eleverna tittar närmare på vilken uppbyggnad detta 

exempel för texttypen har, detta genom att gå igenom textens struktur, språkliga drag samt syfte. 
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Därefter skriver lärarna tillsammans med sina elever en egen text inom den texttypen som klassen 

arbetar med. Arbetet med varje texttyp avslutas genom att eleverna får skriva sin egen text inom denna 

texttyp som klassen har arbetat med. Eleverna skriver sin egen text inom denna texttyp utifrån det ämne 

som klassen fick kunskaper om tidigare. Allt detta framgick i intervjuerna och blev synligt under 

observation 2 hos lärare 1 samt under observation 2 hos lärare 2. Detta resultat som den här studien visar 

överensstämmer med det resultat som forskaren Kuyumcu fick om lärares arbetssätt med 

genrepedagogiken i undervisningen i sin studie för ett par år sedan. Resultatet i Kuyumcus studie (2011) 

visade bland annat att lärarna arbetade på flera sätt med några olika genrer i sin undervisning, detta 

genom att tillämpa cirkelmodellen som består av fyra olika faser (Kuyumcu 2011, s. 17). Lärarna valde 

ämnesområden som deras klass fick inhämta kunskaper om, lärarna undervisade deras klass om på 

vilket sätt man skriver texter inom dessa olika genrer, och lärarna valde att tillsammans med deras klass 

skriva gemensamma texter inom dessa olika genrer, vilka blev förebildstexter för eleverna, innan de fick 

arbeta med att skriva egna texter. Slutligen fick eleverna skriva egna texter inom dessa olika genrer, 

detta med utgångspunkt i de ämnesområden som deras klass fick inhämta kunskaper om tidigare 

(Kuyumcu 2011, s. 151-155). 

Skillnaden mellan Kuyumcus studieresultat och den här studiens resultat är att forskaren Kuyumcu har 

studerat på vilket sätt några lärare i årskurs F-6 arbetar med genrepedagogik i sin undervisning 

(Kuyumcu 2011, s. 4-6), medan det i denna studie undersöktes hur fyra lärare i årskurs 4-6 arbetar med 

genrepedagogik i svenskämnet.  

Vidare visar resultatet av den här studien att lärare 1 och 2 ger återkoppling på de texter som eleverna 

skriver inom de texttyper som lärarna arbetar med i undervisningen, vilket skiljer sig från lärare 3 och 4 

som inte arbetar med texttyper på detta sätt. Dessa lärare samlar in elevernas texter och ger återkoppling 

på texterna utifrån de tre olika delarna struktur, språkliga drag och syfte som är utmärkande för de 

texttyper som klassen arbetar med. Lärarnas återkoppling lyfter fram det som eleverna behöver utveckla 

i sina texter men också vilka styrkor som finns i elevernas texter som skrivs inom texttyperna. När 

lärarna har gett återkoppling på elevernas texter får eleverna arbeta vidare med sina texter utifrån 

lärarnas återkoppling. Allt detta framgick i intervjuerna. Under observation 2 hos lärare 1 fick också 

eleverna tillbaka sina fabler som de hade börjat skriva under ett tidigare tillfälle. Lärare 1 hade gett 

återkoppling på elevernas fabler utifrån bland annat elevernas texters struktur och språkliga drag som 

ska vara utmärkande för texttypen fabel. Lärare 1 lyfte fram det som behövde utvecklas i elevernas 

fabler och vilka styrkorna var i deras fabler. Därefter arbetade eleverna vidare med sin fabel utifrån 

lärarens respons under observation 2. Detta kan tolkas utifrån fas 4 som finns i cirkelmodellen. I den 

fjärde fasen som finns i cirkelmodellen arbetar eleverna med individuellt skrivande, det vill säga skriver 
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en egen text som hör till den genren som de har fått arbeta med under tidigare faser (Johansson & Ring 

2015, s. 35). Eleverna har hittills inhämtat kunskaper om ämnet som läraren har valt ut, syftet, 

strukturen och de språkliga dragen som kännetecknar den genren som har behandlats i undervisningen 

(Gibbons 2018, s. 139). Nu under den sista fasen stöttar läraren eleverna som får skriva på egen hand 

med hjälp av respons, skriver de två författarna Johansson & Ring (2015, s. 36). Läraren kan till 

exempel ge respons på strukturen samt språkliga dragen som finns i elevernas texter. Förutom detta kan 

lärarens respons också innehålla hur eleverna kan förbättra sina texter som hör till en viss genre, 

förklarar Hedeboe & Polias (2008, s. 19). 

Vidare arbetar alla fyra lärarna med de olika texttyperna i sin undervisning i svenskämnet utifrån teorin 

cirkelmodellen som består av fyra olika faser. Lärare 1, 2 och 3 arbetar även med de olika texttyperna i 

undervisningen utifrån teorin det sociokulturella perspektivet, vilket skiljer sig från lärare 4 som inte 

utgår från denna teori i undervisningen om texttyperna.   

Under observation 1 nämnde lärare 1 en skillnad som finns mellan faktatexten om Svealand som klassen 

fick studera närmare och en skönlitterär text som klassen har läst tidigare. När klassen tittade närmare på 

vilken uppbyggnad faktatexten har nämnde läraren att faktatexten består av underrubriker och har 

därmed en annan struktur, i jämförelse med den skönlitterära texten som klassen har läst som inte består 

av underrubriker. Under observationerna hos lärare 2 nämndes inte någon skillnad mellan 

uppbyggnaden av den texttyp som klassen arbetade med och en annan texttyps uppbyggnad. Under 

intervjuerna nämnde inte lärarna att de arbetar med texttyper genom att lyfta fram skillnader mellan två 

olika texttypers uppbyggnader i förhållande till texttypernas syfte, struktur eller språkliga drag. Flera 

funderingar uppstår för det resultat som den här studiens observationer och intervjuer visar om 

undervisningen med olika texttyper i svenskämnet. Vad händer om eleverna framför allt får titta 

närmare på varje texttyps uppbyggnad i förhållande till texttypens struktur, språkliga drag och syfte, 

men inte får se vilka skillnader som finns mellan olika texttyper i undervisningen? Hur kommer det att 

se ut längre fram när eleverna skriver både berättelser och sagor?   

De fyra lärarna beskrev på vilket sätt de definierar genrepedagogik under intervjuerna. Alla lärarna 

delade på samma uppfattning om att genrepedagogik handlar om att det finns ett antal olika genrer. De 

texter som skrivs inom en viss genre ska bestå av en särskild struktur och ett särskilt språk, beroende på 

de texternas syfte, situation och mottagare, enligt lärarna. Lärarnas beskrivning för vilken betydelse 

genrepedagogiken har stödjer de två forskarna Johansson samt Ring. Johansson och Ring menar att 

genrepedagogik går ut på att det finns texter som tillhör olika genrer. När vi ska skriva en text som hör 

till en viss genre, väljer vi den struktur och de språkliga mönster som förhåller sig till textens mottagare, 
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situationen vi befinner oss i, men även vilket syfte vi vill framföra i texten (Johansson & Ring 2015, s. 

25). 

Hur hade den här studiens resultat sett ut om de fyra lärarna som har intervjuats och de två lärarna som 

har observerats i den här studien hade varit fyra andra lärare som arbetar inom dessa årskurser, men som 

istället arbetar på andra skolor som befinner sig inom andra kommuner? Har lärarnas arbetssätt med de 

olika texttyperna i undervisningen ett samband med vilket år en studie utförs? Det vill säga finns det ett 

samband mellan vilket år som teorier och forskning presenteras och på vilket sätt lärare går tillväga för 

att arbeta med olika texttyper i undervisningen? Allt detta kanske är avgörande för vilket resultat som 

uppnås i en studie.  
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Bilaga 1: Observationsschema 

Observationstillfälle:                             Datum: 

Årskurs:                                                 Tid: 

              Teoretiska begrepp 

 

 Undervisningen 

Hur visar sig detta teoretiska begrepp i 

lärarens undervisning om texttypen? 

Utvecklingszonen som inriktas mot kompetent kamrat 

(Säljö 2014, s. 305-306).  

 

” Fas 1. Bygga upp kunskap: Pedagogiskt engagemang 

 

 

Fas 2. Modellering och dekonstruktion 

 

 

Fas 3. Gemensam textkonstruktion 

 

 

Fas 4. Självständig textkonstruktion” (Johansson & 

Ring 2015, s. 31-36). 
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      Bilaga 2: Intervjuguide 

1. Under hur lång tid har du arbetat som lärare?  

 

2. På vilket sätt skulle du själv definiera genrepedagogik? 

 

3. Hur arbetar du med genrepedagogik det vill säga texttyper i undervisningen?  

 

 

4. Tar du hänsyn till teorier och forskning när du undervisar om texttyper? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


