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Abstract 

The purpose of this study was to examine how the genrebased instruction applied in multicul-

tural classrooms. My observations were carried out in three different classrooms, whit the 

educators constantly working on language development off the students. Two observations 

were carried out in Swedish, with a teacher of Swedish as a second language and the Swedish-

teacher working with students together. In these two lessons in Swedish, I took away from 

Pauline Gibbons model, while the third lesson in civics I assumed from Eija Kuyumcu genre 

model. Both models are based on the Australian research around the genrebased teaching. The 

students come from different environments and have different linguistic knowledge. A peda-

gogue work in the classroom is of significant nature of second language learners. The students 

need support in various ways to achieve a good language development. This can be done in 

many different ways depending on the context, the students are placed in. The purpose of the 

observations was to investigate to what extent the teacher uses the genre-based model, which 

among other things, Gibbons and Kuyumcu shows. Another aspect that I also put emphasis in 

was the pedagogue’s ways to support students in the classroom. To work from the genre-

based model means that the student will learn to write in different areas because all areas have 

different linguistic characteristics 
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1 Inledning och bakgrund 

Flerspråkighet är ett vanligt fenomen i dagens samhälle. Vi träffar ständigt på människor i 

affären, skolan, arbetet eller i parken som talar ett annat språk än svenska som förstaspråk. 

Flerspråkighet har på senare tid fått en mer framträdande roll i skolan och i det svenska sam-

hället. Många gånger har flerspråkighet fått en negativ klang och okunnigheten är väldigt stor, 

både i Sverige och andra länder. Flerspråkighet är absolut en tillgång och som pedagog bör vi 

uppmuntra och stötta elever att ta till vara på de kunskaper de innehar. För andraspråkselever 

kan det finnas en risk att de erbjuds en allt för låg kognitiv nivå på sin utbildning. Därför är 

det viktigt med lärare som kan väcka nyfikenhet och som förklarar utan att göra det för enkelt 

för eleven och dra ner på kraven. Skolan har som uppgift att stärka flerspråkiga elever i det 

svenska språket. Detta ställer stora krav på alla lärare som arbetar med flerspråkiga elever. 

Dessa elever behöver arbeta med språkutveckling i alla sina ämnen. Problemet idag är att 

många elever har svårt att skriva, samtidigt som de inte har stora kunskaper i språkets struk-

tur. Ett av den nyare tidens verktyg för lärare är genrepedagogiken som man får arbeta paral-

lellt med i både språk och ämnesundervisningen. Andraspråkselever lär sig att upptäcka de 

olika mönster som vi finner i språket och dess uppbyggnad. I detta språkutvecklande arbete 

måste pedagogen ständigt finnas i bakgrunden och ge eleverna stöttning och vägleda eleverna 

genom arbetet. Uppsatsen bygger på mitt eget intresse som blivande lärare för flerspråkiga 

elever och deras språkutveckling. Jag kommer i mitt arbete att observera tre olika lärare som 

är bekanta med genrepedagogiken och använder sig av den i sin undervisning. Dessa pedago-

ger har fått kännedom om genrepedagogiken via en fortbildningskurs i svenska som andra-

språk, kursen erbjöds till alla lärare som arbetar med flerspråkiga elever på skolan. Det finns 

många olika modeller för hur man kan arbeta med andraspråkselever, och jag vill med detta 

arbete belysa ett sätt att arbeta i flerspråkiga klassrum. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur tre olika pedagoger idag använder sig av den 

genrebaserad undervisning i multikulturella klassrum. Jag kommer även att granska den stött-

ning pedagogerna ger flerspråkiga elever i deras språkutveckling. 

Samtliga lärare arbetar utifrån den genrebaserade modellen och är bekanta med den. 

Frågeställningar: 

 Hur använder pedagogen den genrebaserade undervisningen i det flerspråkiga klass-

rummet? 

 Hur stöttar pedagoger flerspråkiga elever i undervisningen för att uppnå god språkut-

veckling i svenska? 

1.2 Bakgrund 

Enligt läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, Lpo 94 skall undervisningen i skolan 

anpassas till varje enskild individ. Undervisningen skall främja varje individs fortsatta lärande 

och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, språk, tidigare erfarenheter 

och kunskap. Enligt skollagen innebär inte en likvärdig utbildning att undervisningen måste 

formas likartat överallt eller att skolans alla resurser måste fördelas lika. Enligt Lpo 94 ska 

hänsyn tas till de elever som är i behov.1 

Det finns också olika vägar att nå målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de ele-

ver som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför 

kan undervisningen aldrig utformas lika för alla2 

 

Lpo 94 genomsyras av pedagogens samt elevens samarbete. Lärarens uppgift i skolan är att 

stötta eleven till att nå de mål man satt upp. Läraren ska finnas vid elevernas sida och stimule-

ra varje elev till att söka kunskap och utveckla den. Eleven ska få möjlighet att läsa, samtala 

och skriva. Utifrån detta ska eleven kunna kommunicera med sina medmänniskor. Detta med-
                                                                 

1
 http://www.skolverket.se/publikationer?id=1069, 2009-12-12, kl 09,52, s 3 ff 

2
 ibid 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=1069
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för att eleven får tilltro till sitt språkliga kunnande. För att skolan ska utveckla en undervis-

ning med kvalitet bör skolans mål ständigt prövas, resultat bör följas upp och analyseras och 

nya metoder i undervisningen prövas och utvecklas i samråd med skolans ledning. Ett sådant 

gemensamt arbete måste ske i ett samarbete med mellan skolans personal, elever samt en kon-

takt med föräldrar.3 

1.3 Begreppsdefinitioner 

Flerspråkig: Barn och ungdomar som har lärt sig att använda mer än ett språk. Flera andra 

definitioner som tas upp när man beskriver detta fenomen i litteraturen är, att man måste vara 

uppvuxen med ett annat språk än det som talas i samhället eller att man med tiden har lärt sig 

flera språk.4 

 

Scaffolding/ Stöttning: Lärandestöd i undervisningen.5 

 

Genrebaserad undervisning: Eleverna ska förstå kopplingen mellan språket och de sociala 

sammanhang där det används.6 

                                                                 

3
 Ibid  

4
 Håkansson Gisela, Tvåspråkighet hos barn i Sverige, Lund studentlitteratur, 2003, s 10 f 

5
 Gibbons Pauline, Stärk språket stärk lärandet. Språk och kunskapsutvecklande arbetssätt för och med andra-

språkselever i klassrummet. Uppsala, 2006, s 29 f. 

6
Hyltenstam Kenneth och Lindberg Inger, Svenska som andraspråk – i forskning, undervisning och samhälle. 

Lund, studentlitteratur, 2004, s 576 ff 
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2 Tidigare forskning på området  

Jag kommer att börja med en kort presentation av forskare som jag anser är viktiga i arbetet med 

andraspråksinlärning. En kort presentation kring deras forskning ges. Vidare kommer jag att an-

vända mig av Lev Vygotskijs forskning kring undervisning samt hans teorier kring stöttning av 

elever. Detta kommer att ligga som grund för detta arbete. Därefter kommer jag att presentera två 

genremodeller som kan användas i språkämnena samt i ämnesundervisningen. Dessa två cirkel-

modeller ligger till grund för andraspråkselevers språkutveckling. 

 

2.1 Kort presentation av forskningsarbetet som bedrivs inom 
området 

Svenska som andraspråk – i forskning, undervisning och samhälle,(2004) skriven av Kenneth 

Hyltenstam och Inger Lindberg, bygger på flera forskares undersökningar inom andraspråk-

sinlärning. Önskan att lära sig nya språk är nu större än någonsin. Samtliga artiklar i bokver-

ket bygger på andraspråksinlärning och andraspråksanvändning samt pedagogens roll i under-

visningen. Inom svensk forskning har man studerat fenomenet i mer än trettio år, vilket slutli-

gen har resulterat i en sammanfattning av de olika språkliga delarna som framkommer i dess 

arbete. Många artiklar bygger på skolämnet svenska som andraspråk och hur man som peda-

gog kan hjälpa till att utveckla invandrarelevers språkutveckling. Även här lägger de vikt på 

modersmålsundervisningen och syftar till att bra kunskaper i elevernas förstaspråk har en stor 

betydelse för inlärningen i elevernas andraspråk. Detta på grund av att eleverna kan sätta be-

grepp på de nya ord de lär sig.7 En av artiklarna som är skriven av Eija Kuyumcu som bygger 

sin forskning på genrebaserad undervisning. I avsnittet diskuteras begreppets betydelse inför 

det språkutvecklande arbetet i skolan, där elever är flerspråkiga. Forskningen bygger främst 

på den genrebaserade undervisningen i Australien, där man under 80-talet hade två stora pro-

jekt vars syfte främst var att utveckla undervisningen i skrivning och läsning. Man gav samti-

                                                                 

7
 Hyltenstam Kenneth & Lindberg Inger, 2004, s 12 fff 
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digt eleverna redskap att möta olika sorters texter samt individuellt kunna utveckla texter 

inom olika genre.8  

Tvåspråkighet hos barn i Sverige,(2003) skriven av Gisela Håkansson. Tvåspråkighet är ett 

vanligt fenomen och är något som ständigt diskuteras med ett stort intresse menar Håkansson. 

Verket handlar om flerspråkighet hos barn och ungdomar i Sverige. Håkansson har samman-

ställt en del av den svenska flerspråkighetsforskningen samt den internationella forskningen 

kring barn och ungdomar som talar flera språk. Boken bygger på den forskning som har gjort 

sedan 20 år tillbaka. Ämnen som hon behandlar i boken är bland annat språkval, språkutveck-

ling, kodväxling samt språkförlust. Boken är ämnad för alla som kommer i kontakt med fler-

språkiga barn och ungdomar.9 

Två flugor i en smäll- Att lära på sitt andraspråk,(1992) skriven av Pirrko Bergman, Lena 

Sjöqvist, Kerstin Bulow samt Birgitta Ljung. Boken bygger inte på forskning utan på lärare 

med erfarenheter kring andraspråksinlärning. Boken vänder sig till alla pedagoger som arbetar 

med flerspråkiga elever. Två flugor i en smäll- Att lära på sitt andraspråk, behandlar andra-

språkselevers inlärning samt hur man lär sig nya kunskaper på sitt andraspråk.10 Vikt läggs vid 

svenska som andraspråks läraren och dennes arbete i skolan. För att elever med annat mo-

dersmål än svenska ska kunna ta till sig de kunskaper som undervisningen erbjuder, bör sva 

läraren samt modersmålsläraren finnas till hand och ingå i ett samarbete med resterande lärare 

i både språk samt ämnesundervisningen.11 

2.2 Lev Vygotskijs teori 

Jag kommer i denna studie utgå ifrån Lev Vygotskijs sociokulturella teori där han väljer att lägga 

vikt vid individen och dess samspel med omgivningen. Vygotskij ser språket som centralt för bar-

nets utveckling samt att språk och tanke är beroende av varandra. Människan, menar han, är i stort 

behov av att kommunicera med sin omvärld. För Vygotskij spelade undervisningen en stor roll i 

människans kognitiva utveckling. Undervisningen gav nya möjligheter att utveckla nya tankar. I 

sitt arbete la han vikt vid undervisningens sociala organisation, och kärnan i undervisningen var 
                                                                 

8
 Hyltenstam Kenneth & Lindberg Inger, 2004, s 578 ffff 

9
 Håkansson Gisela, 2003, s 7 fff 

10
 Bergman Pirkko  m.fl.  Två flugor i en smäll. Att lära på sitt andra språk. 1992, Stockholm: Liber. s 1 fff 

11
 Bergman  Pirkko m.fl, 1992, s 64 ff 
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samarbetet mellan lärare och elev. Vygotskij använder sig av begreppet ”den närmaste utveck-

lingszonen” och menar att undervisningen är den plats där barnens spontana begrepp kommer 

i kontakt med de vuxnas vetenskapliga begrepp.12 Skolans uppgift blir att introducera eleverna 

till de nya vetenskapliga begrepp som hjälper dem att förstå och ta till sig sin omvärld.13 Med 

hjälp av kunnigare personer kan eleven eller barnet uppnå kunskap som det tidigare inte hade. 

Läraren i denna situation ska finnas till för eleven genom att skapa situationer för barnet att 

utvecklas genom att strukturera dess arbete, ge eleverna ledtrådar eller olika verktyg för att 

kunna lösa uppgifter. För att detta ska fungera menar Vygotskij att lärarens stöd måste anpas-

sas till eleven och ändras allt eftersom eleven klarar sig självständigt. För denna tillämpning 

har bland annat utvecklingspsykologen Jerome Bruner myntat uttrycket ”scaffolding”, vilket 

på svenska översätts till stöttning eller lärandestöd.14  

 

”Det ett barn idag kan göra med stöd, 

kan hon eller han göra på egen hand i morgon.” 

Vygotskij15 

 

Vi vuxna måste stimulera barn och ungdomar till att tänka högt. Samtalet i klassrummet måste 

gynna utvecklingen av elevernas andraspråk. För att andraspråksinlärningen ska utvecklas av 

lärarens samtal i klassrummet är av betydande karaktär. 16 

  

                                                                 

12
 Bråten Ivar. Vygotskij och pedagogiken. Lund: studentlitteratur, 1998, s 23 

13
 Vygotskij Lev. Thought and Language. Cambridge: The MIT Press, 1992, 187 fff 

14
 Wood David, Bruner Jerome & Ross Gail (1976). The role of tutoring in problem solving. Journal of Child 

Psychology and Psychiatry. Vol 17, s 89 ff 

15
 Gibbons Pauline. Uppsala, 2006, s 29 

16
 Vygotsij Lev, Tänkande och språk, (svensk översättning) Göteborg: Diadalos 2001, s 318 
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2.3 Flerspråkighet och stöd i språkutvecklingen 

Elever med flykting- eller invandrarbakgrund som kommer från andra förhållanden där det 

talas ett helt annat språk, möter många gånger ska svårigheter i den svenska skolan både 

skriftligt samt muntligt. Elever som för kort tid sedan kommit till Sverige placeras efter ett tag 

ut i vanliga klasser. Dessa elever har stora brister i det svenska språket och kan inte alltid ta 

till sig undervisningen som sker i klassrummet. Lärarens största utmaning i dessa multikultu-

rella klassrum är att i så hög grad som möjligt stödja dessa elever. Det är viktigt att lärare har 

respekt för elevernas språk och kultur. Läraren ska heller inte se sin uppgift som att hon/han 

ska försöka ersätta barnets kultur och språk med det svenska språket och dess kultur. Bengt 

Brodow har som åsikt att pedagoger bör känna sina elever för att kunna bedriva en bra stöd-

jande undervisning, då undervisningen i svenska och svenska som andraspråk många gånger 

utgår ifrån elevernas vardag mer än andra ämnen. Elevens vardag kan föras in i elevernas ar-

bete och bidra till personliga reflektioner. En aspekt som Brodow tar upp är att läraren förstår 

bättre vad som sker i klassrummet, då läraren känner sina elever. Detta kan minska de kon-

flikter som kan komma till ytan. En annan viktig aspekt är att läraren kan utforma arbetsmate-

rial, uppgifter som är individualiserade samt föreslå litteratur som gynnar den enskilda eleven. 

Då ett klassrum består av individer från olika kulturer, kan det finnas frågor som är känsliga 

för vissa elever. Däremot kan läraren ta upp frågor som denne vet att klassen kan arbeta till-

sammans med för att lösa.17  

 

Pedagogen bör utgå ifrån att de flerspråkiga eleverna ska få så tillfredställande stöd som möj-

ligt för att utveckla sitt andra språk. Lärare som ifrågasätter barn och ungdomars flerspråkig-

het bidrar inte till att stödja dessa elever i sin språkutveckling. Pedagogen bör utgå ifrån en 

positiv syn på flerspråkighet samt se det som en tillgång i klassrummet.18 Vygotskij menar att 

utan den sociala kommunikationen individer emellan sker det ingen utveckling av vare sig 

språket eller tänkandet.19 Människan är kreativ anser han, samtidigt som han menar att våra 

tidigare upplevelser inverkar på våra handlingar och beteenden.20 Det är av yttersta vikt att 

skolan och dess pedagoger lever sig in i elevens situation för att kunna förstå samt bedöma 

                                                                 

17
 Brodow Bengt, Perspektiv på svenskan. Ekelunds förslag AB 1996,  s 117 

18
Bjar Louise & Liberg Caroline, Barn utvecklar sitt språk. Lund: Studentlitteratur 2003, s 165 ff 

19
 Vygotsij Lev, 2001 s 10 

20
 Vygotsij Lev, Fantasi och kreativitet i barndomen, Göteborg: Diadalos, 2003, s 12 ffff 
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eleven. Skolan bör genomföra ett arbete tillsammans med föräldrarna för att på bästa sätt nå 

en god språkutveckling hos den enskilda eleven. Om skolan eller den enskilda läraren inte 

klarar av att genomföra detta och bemöta eleven så är det skolan eller den enskilde läraren 

som har svårigheter, inte eleven.21 

2.4 Genrebaserad skrivundervisning 

Vi talar oftast om genre i form av musik, litteratur, konst, film. Genre, menar Eija Kuyumcu, 

har blivit ett trendigt ord som vi även i moder tid använder oss av i skolundervisningen. Den 

moderna genreteorin, menar Kuyumcu, känner igen mönster för språkanvändning. För andra-

språksundervisningen blir detta sätt att arbeta användningsbart, bland annat för att visa elever 

med annan bakgrund än svenska, hur exempelvis den svenska informationen är organiserad i 

läromedelstexter. Den främsta uppgiften i arbetet med genrebaserad undervisning är att ele-

verna ska förstå kopplingen mellan språket samt de sociala sammanhang där det används. 

Forskare säger idag att en medveten kunskap om genre i undervisningen underlättar elevernas 

skrivprocess.22 Inom svensk forskning har Hellspong och Ledin delat in texter i olika textty-

per, där de utgår ifrån kriterier för dessa.  Texterna är baserade på språkliga drag i texten. 

Hellspong och Ledin fått fram fyra olika texttyper: beskrivande, berättande, argumenterande 

samt den utredande. Dock är det viktigt, menar de,att dessa genrer många gånger överlappar 

varandra. Exempel på detta kan vara att en debattartikel många gånger består av både beskri-

vande, berättande samt argumenterande delar.23 

  

                                                                 

21
 Lahdenperä Pirjo, Invandrarbakgrund eller skolsvårigheter? En textanalytisk studi av åtgärdsprogram för 

elever med invandrarbakgrund. Stockholm: HLS förlag 1997, s 39 

22
 Hyltenstam Kenneth & Lindberg Inger, 2004, s 576 ff 

23
 Hellspong, L & Ledin, P. Vägar genom texten. Handbok I bruktextanalys. Lund: Studentlitteratur 1997, s 20ff 
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2.5 Cirkelmodell för genrebaserad undervisning i svenska som 
andraspråk 

Elever som har svårt att skriva, tenderar ofta att fokusera på stavningen och lägger stor vikt 

vid att allt ska bli rätt. Detta kan resultera i att många elever inte vågar skriva längre texter 

eller pröva andra sätt att skriva. De flerspråkiga elevernas texter jämförs ofta med nedskrivet 

talspråk.24  Med varje skrivuppgift som läraren presenterar, bör det finnas ett syfte eller ett 

mål. Pauline Gibbons menar att skrivundervisningen i svenska och svenska som andraspråk 

bör vara genrebaserad. Detta betyder att eleverna lär sig att skriva inom olika områden, och 

alla områden har olika språkliga särdrag som eleven måste lära sig att urskilja. Det vanligaste 

sättet att skriva i grundskolan är ”den berättande texten” och även den har ett syfte och en 

speciell struktur att gå efter.25 

 

Ett barn lär sig bäst när det till en början får ge uttryck åt sina egna tankar. Innehållet i detta 

skede är viktigare än textens form. Samtidigt är det viktigt att dessa elever även får skriva 

texter där de har riktiga läsare, ex klasskamrater. Gibbons talar om fyra olika faser som peda-

gogen bör redogöra för sina elever. Detta är en cirkelmodell för genrebaserad undervisning: 

 

 Fas 1: Bygga upp en förförståelse kring ämnesområdet. 

 Fas 2: Studera texter inom denna genre för att bli bekant med dess struktur, syfte och 

språkliga utmärkande drag. 

 Fas 3: Bygga upp en gemensam text. 

 Fas 4: Slutligen skriver varje elev en individuell text. 

 

Alla övningar lämpar sig inte alltid för alla åldrar och årskurser, samtidigt som det inte heller 

passar alla texttyper menar Gibbons. Målet med all undervisning är att först delge eleverna 

förkunskaper inför den valda uppgiften. Detta kan ske på olika sätt beroende på elevernas 

ålder. Att läraren själv står och berättar om ämnet, samtidigt som eleverna får lyssna och an-

teckna. Eleverna kan skapa en tankekarta utifrån de kunskaper som de redan har inom ämnet. 

Gibbons menar även att pedagogen under arbetes gång kan introducera grammatiska struktu-

rer som kan vara till hjälp när eleven slutligen ska skriva en individuell text. Eleverna tar till 

                                                                 

24
 Gibbons Pauline, 2006, s 81 f 

25
 Gibbons Pauline, 2006, s 85  
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sig grammatiken då de lärs ut i ett sammanhang där språket används. Att sedan visa eleverna 

exempel på texter inom vald genre, får eleverna att förstå dess syfte och hur texten ska byggas 

upp. Att i fas tre bygga upp en gemensam text, ger eleverna mer kött på benen. Eleverna i 

denna fas får ge förslag och komma med idéer utifrån all bakgrundfakta som de fått under 

arbetes gång. Läraren fungerar som en skrivare i detta skede, och eleverna och läraren får till-

sammans förändra texten till det bättre. Läraren bör diskutera textens struktur, hitta ord som 

passar bättre in i kontexten och rätta de grammatiska fel som uppstår. Lärarens uppgift i detta 

moment är att fånga elevernas idéer om den skrivna texten och samtidigt ge dem den korrekta 

grammatiska strukturen som de kanske inte behärskar. Slutligen ska eleverna få skrivna indi-

viduella texter. De befinner sig i sista fasen och är bekanta med ämnet samtidigt som de är 

medvetna om det utmärkande i denna valda textyp. På grund av allt förarbete kan eleverna 

slutligen ta sig igenom uppgiften. Som pedagog är det viktigt att stötta eleverna genom deras 

arbete. Många elever som inte riktigt behärskar det svenska språket behöver någon som ge-

nom varje fas i arbetet finns där och förstärker deras självförtroende. Viktigt att minnas är att 

detta sätt att arbeta kräver tid och inte kan genomföras under ett enda pass. 26 

 

Även Vygotskij lägger vikt vid elevers skriftliga kunskaper. Han menar att det är pedagogens 

roll att låta elever skriva om sådant som inspirerar dem. Många gånger skriver elever väldigt 

dåligt därför att de inte har något som inspirerar dem. Han menar att det inte finns något me-

ningslösare för barnen än att ge dem ämnen som de inte alls har funderat över. Barnen behö-

ver stimuli och material för att skapa något som är av betydelse för deras inlärning. Lärarens 

uppgift är att bidra med detta för att eleven ska utvecklas i sitt språk.27 

  

                                                                 

26
 Gibbons Pauline, 2006, s 90 ff 

27
 Vygotsij Lev, 2001, s 54 ffff 
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2.6 Genrebaserad undervisning i SO- och NO- ämnena 

Kuyumcu använder sig av ett forskningsprojekt från Australien vars syfte var att utveckla 

undervisningen i språk, det vill säga läsning och skrivning. Anledningen till denna forskning 

var att elever inte fick några instruktioner till hur man skriver inom ämnen som SO samt NO. 

Eleverna hade dåliga kunskaper i hur man skriver rapporter eller projektarbeten av olika slag.  

Eleverna förväntades skriva texterna på egen hand implicit, genom deras möten med läro-

böckerna. Den genrebaserade pedagogiken hävdar att andraspråkselever behöver explicit un-

dervisning i att ta till sig stoffet och sedan kunna använda det till att bilda texter av olika slag. 

Den genrebaserade modellen som visas nedan bygger även den på forskningsprojektet från 

Australien. Detta projekt från Australien har jag inte valt att gå in på i mitt examensarbete. 

De fyra faserna är: 

 Skapa förebilder 

 Skapa en gemensam klasstext 

 Skapa en text på egen hand 

 Bygga upp kunskaper om fältet 

Under fas ett väljer pedagogen en viss genre som förekommer i läroboken. Exempel kan vara 

inom ämnet naturkunskap: här beskriver oftast texterna- djur, länder samt landskap. Pedago-

gen väljer nu att lägga fokus på ett ämne. Exempel på val kan vara rovdjur, då inom arten 

däggdjur. Lärarens uppgift blir att introducera ett djur, förslagsvis vargen. Principen blir att 

eleverna får läsa texten och försöka analysera den på olika plan. Diskussioner kring texten 

samt elevernas egna kunskaper och erfarenheter av liknande texter bör komma upp till ytan 

under denna fas.  Texten syfte, språkliga drag samt vilken information texten grundar sig på 

bör diskuteras fram. Kuyumcu har som åsikt att pedagogen även bör lägga vikt vid de gram-

matiska och lexikala dragen i texten. Genom detta sätt att arbeta kan skrivundervisningen i 

NO samt SO integreras med grammatikundervisningen.28 

I fas två är det dags att skapa en gemensam text inom samma genre. Om klassen beslutar sig 

för att arbeta med ”björnen” får eleverna förebreda sig inför den gemensamma uppgiften. 

Eleverna får besöka bibliotek, använda sig av internet etc. De undersöker och antecknar hur 

björnen beskrivs i olika texter. I små grupper får eleverna samtala och slutligen delge resten 
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 Hyltenstam Kenneth & Lindberg Inger, 2004, s 584 fff 
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av klassen samt läraren det de har kommit fram till. Läraren fungerar som en sekreterare som 

skriver ner detta på exempelvis tavlan eller datorn. Inom denna fas ingår det mycket muntliga 

samt skriftliga uppgifter. Slutligen bygger eleverna upp en gemensam text och får då en text-

förebild inom vald genre. 

 

Inger Lindberg talar om den dialog som sker mellan lärare och elev. Hon menar att pedagogen 

inte bör dominera samtalet utan denne bör uppmuntra till ett aktivt kunskapssökande. Genom 

att avstå från att ställa slutna frågor med givna svar. Pedagogens uppgift är att vara till stöd 

för elever i deras försök att formulera, tolka och förstå det nya lärostoffet med hjälp av språ-

ket. Fortsättningsvis bör lärare uppmuntra eleverna att utveckla sina egna tankar, motivera 

samt göra återkopplingar till exempelvis egna erfarenheter. Läraren bör se alla svar som vär-

defulla bidrag i en dialog.29 Ett alternativ till språkutveckling som fungerar inom alla ämnen 

och som Lindberg talar om är grupparbeten i klassrummet. Detta sätt att arbeta ger eleverna 

unika möjligheter att delta i samtal. Eleven får träna på att ställa frågor, lösa problem som 

kommer upp till ytan, hämta kunskap samt information av olika slag. Eleverna får höra det 

talade språket från sina klasskamrater, och lär på så sätt av varandra. De känner ett stort an-

svar gentemot sina klasskamrater och vill göra sig förstådda på egen hand. Lindberg använder 

sig av Donato och Swains forskning 1995 som visar att andraspråkselever i grupparbeten kan 

bidra till varandras språkutveckling genom att stötta varandra, termen för detta kallar de för 

”kollektiv stöttning”.30 

 

Tredje fasen innebär att eleverna slutligen är redo med hjälp av pedagogens stöd att skriva en 

individuell text. Eleverna får planera sin egen text med stöd av läraren samtidigt som de får 

undersöka olika källor för att inhämta kunskaper om ämnet. Eleverna får skriva sin egen text 

samtidigt som de får stöd av både klasskamrater samt läraren i att förbättra texten.31 

I den fjärde och sista fasen ger pedagogen eleverna en grund för att förbättra elevernas rele-

vanta språkfärdigheter för genre inom andra kontexter än inom temat ”rovdjur”. Elevernas 

uppgift bli att ta reda på hur andra beskrivande texter kan se ut samt var de kan förekomma. 

Elevernas uppgift bli att läsa, observera samt anteckna hur andra texter beskriver det valda 
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 Hyltenstam Kenneth och Lindberg Inger, 2004, s 479 
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 Hyltenstam Kenneth och Lindberg Inger, 2004, s 474 f 

31
 Hyltenstam Kenneth och Lindberg Inger, 2004, s 589  
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arbetsområdet och hur det behandlas i olika sammanhang. I denna fas kan vi även integrera 

läs och skrivaktiviteter.32 

2.7 Ämnesintegrerad undervisning 

Elever som läser på sitt andraspråk har ibland svårt att tillägna sig nya ämneskunskaper. Äm-

nesundervisningen kräver ofta andra språkfärdigheter än språkundervisningen.  Elever som 

nyligen kommit till Sverige riskerar att gå miste om ämneskunskaperna som de svenska ele-

verna får, om de inte får dessa kunskaper på sitt modersmål. De flerspråkiga eleverna som 

bott i Sverige en längre tid får sin ämnesundervisning på svenska. Margareta Holmegaard och 

Inger Wikström menar att undervisningen bör organiseras och läggas upp så att alla elever i 

skolan kan nå goda resultat. För att nå god språkinlärning hos dessa elever bör språk och äm-

nesundervisning integreras menar de.33 

 

I ”Två flugor i en smäll, att lära på sitt andra språk” anser bokens författare att läraren i 

svenska och ämnesläraren tillsammans bör komma fram till en plan för att utveckla elevers 

språk och tanke parallellt. De menar att en klass- eller ämneslärare som undervisar flerspråki-

ga elever måste tänka igenom hur de ska uttrycka sig i klassrummet för att alla elever ska för-

stå. Ett förslag, menar de, är att under en period ha med sig svenska som andraspråksläraren i 

klassrummet, det vill säga ta hjälp av denna för att undervisningen till slut ska gynna alla ele-

ver i klassrummet.34 Fortsättningsvis menar de att det borde vara en självklar uppgift från 

skolledningen sida att alla lärare som arbetar med andraspråkselever bör få vidareutbildningar 

i andraspråksinlärning och språkutveckling.  Detta för att de ska få en insikt i vilka svårigheter 

andraspråkselever har med språket.35 Lärare som undervisar flerspråkiga elever i exempelvis 

SO eller NO bör arbeta med förförståelse inför valda moment. Detta bidrar till att eleverna 

kan klara av de språkliga svårigheterna som uppkommer. Har ämnesläraren svårt att ge ele-

verna förförståelsen så kan denne starta ett samarbete med modersmålsläraren. Eleverna kan 

på så sätt få förförståelsen inför arbetet på sitt egna språk.36 

                                                                 

32
 Hyltenstam Kenneth och Lindberg Inger, 2004, s 589 f 
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 Hyltenstam Kenneth och Lindberg Inger, 2004, s 539 ff 
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 Bergman Pirkko mf, Två flugor i en smäll. Att lära på sitt andra språk. 1992, Stockholm: Liber. s 70 ff 

35
 Bergman Pirkko mf , 1992, s 72 f 

36
 Bergman Pirkko mf , 1992, s 85 ff 
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Caroline Liberg professor i utbildningsvetenskap vid Uppsalas universitet har som åsikt att 

skolan har en stor roll i elevernas språkutveckling samt att alla ämnen har ett gemensamt an-

svar för elevernas språkutveckling samt kunskapsutveckling. I samtliga kursplaner finner vi 

en språklig medvetenhet som vi ska sträva mot. Hon ger förslag på SO ämnena, där vi finner 

bland strävansmålen uttryck som ”förstår centrala begrepp som gör det möjligt att på ett 

självständigt sätt söka, bilda och använda kunskap om samhällsfrågor”. Vikt läggs här på 

uttrycksformer som tal, skrift etc. Strävansmålen för No ämnena står det som första punkt att 

eleven ska sträva mot att ”utveckla sin förmåga att se mönster och strukturer som gör världen 

begriplig samt stärker denna förmåga genom muntlig, skriftlig och undersökande verksam-

het”37 

 

                                                                 

37
 www.skolverket.se. Att läsa och skriva, i forskning och beprövad erfarenhet 
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3 Material och metod 

För att uppnå uppsatsen syfte så har jag valt att använda mig av observationer. Därefter sam-

tala jag med respektive pedagog för att få ytterligare kunskaper kring deras sätt att planera 

undervisningen. För att ta del av de metoder som pedagoger använder sig av valde jag att 

koncentrera mig på just de verksamma lärare som arbetar medvetet med språket varje dag.  

Jag valde att i mina samtal med varje pedagog att ha Steinar Kvale och Svend Brinkmann, 

Den kvalitativa forskningsintervjun i tankarna. Anledningen till att samtal genomförs menar 

Kvale och Brinkman är att man försöker förstå intervjupersonernas åsikter, utifrån deras egen 

synvinkel. Samtal med en individ bygger på individens egna erfarenheter.38 

3.1 Urval 

Skolan där jag valde att göra min studie, är en skola där mer än hälften av eleverna är fler-

språkiga, en siffra som ständigt är i förändring. Skolan ligger i en förort till Stockholm. So-

cioekonomiskt kommer de flesta elever från ett medel- eller låg- klassamhälle, där många av 

föräldrarna är arbetslösa eller har ett lågavlönat arbete. Många av eleverna är även relativt 

nyanlända, och som på grund av strömmen av nya elever får de slussas ut till de vanliga klas-

serna. 

 

Jag har gjort min verksamhetsförlagda utbildning på denna skola och fick hjälp av min hand-

ledare att välja lärare som jag skulle observera. De klasser jag fick observera var högstadie 

elever. Lärarna på denna skola har länge arbetat med dessa flerspråkiga elever och är väl 

medveta om vilket hårt arbete det krävs för att eleverna ska ha god språklig kunskap för att 

klara sig utanför skolan. De lärare som jag valde att observera arbetar alla med språkrelaterad 

undervisning av något slag.  Samtliga lärare har arbetat på skolan i över tio år. En av pedago-

gerna arbetar som svenska som andraspråkslärare och är med i klassrummet under svensklek-

tionerna. Resterande lärare som intervjuades är alla språklärare i form av svensk-engelska 
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eller arbetar med SO- ämnet. Alla som ställde upp och blev observerade var kvinnliga peda-

goger, förutom svenska som andraspråks- läraren som var manlig. Det var svårt att få till en 

blandning på arbetsplatsen, eftersom de flesta som arbetade med språk var av kvinnligt kön. 

Åldern på dessa personer var varierande och de hade alla en högskoleutbildning. Jag valde att 

observerad tre olika lektionstillfällen och uppmärksamma lärarens arbete samt stöttning ele-

verna får med språket i en multikulturell miljö. Två av lektionerna var inom svenska medan 

den tredje lektionen som jag observerade var en lektion i samhällskunskap.   

3.2 Metod och bearbetning 

Min forskning kring språkanvändningen i flerspråkiga klassrum bygger bland annat på insam-

ling av tre olika observationer. Jag fick därefter bearbeta och tolka mitt material utifrån upp-

satsens syfte. Mitt val att genomföra observationer bygger på mitt val av ämne. Genom obser-

vationerna kan jag göra en jämförelse med vad teorin säger om genrebaserad undervisning 

samt den stöttning eleverna får i klassrummet. Om jag bara hade genomfört kvalitativa inter-

vjuer tror jag att jag hade fått höra det jag vill höra samt det pedagogerna tror att de gör i 

klassrummet. Genom mina observationer, klev jag rakt in i pedagogens verklighet och obser-

verade dennes arbete i klassrummet. 

 

Valet av lektion skedde genom samtal med en av svensklärarna. De tre observationer jag 

genomförde skedde alla i ett flerspråkigtklassrum, där samtliga lärare dagligen arbetar med 

språket. Lektion ett och två bestod av lektioner i svenska, där båda klasserna arbetade med 

sagor. Den första klassen fick ämnet sagor introducerat, medan den andra klassen var igång 

med att skriva egna sagor. Den tredje lektionen bestod av en lektion i samhällskunskap, där 

ämnet droger diskuterades. Efter samtliga observationer samtalade jag med respektive lärare, 

för att öka min förståelse av min observation. De frågor jag valde att använda ställdes utifrån 

en viss ordning som byggde vidare på mina observationer. Jag talade om för samtliga inter-

vjupersoner att privat information som kan identifiera personerna inte kommer att avslöjas i 

undersökningen.39 De muntliga samtalen skedde alla på en lugn och avslappnad plats, där det 

fanns tid för diskussion.  
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3.3 Genomförande 

Jag samtalade med min handledare under min verksamhetsförlagda utbildning om vilka lärare 

jag skulle observera. Jag tog sedan kontakt med respektive pedagog och talade om att jag ville 

genomföra deltagande observationer i klassrum där pedagogen använder sig av den genreba-

serade undervisningen. Samtal med respektive pedagog genomfördes och jag antecknade det 

som var av intresse för min undersökning. Jag fick tre stycken lärare som ställde upp på detta. 

Svenska som andraspråksläraren fick jag även ta kontakt med då denne arbetar ämnesintegre-

rat med samtliga svensklärare. Jag satte upp viktiga punkter som jag ville ta reda på utifrån 

dessa observationer. Dessa punkter bygger på mitt syfte samt mina frågeställningar. Samtliga 

observationer genomfördes på förmiddagen och det tog mig två dagar att genomföra dem. 

Jag började samtliga observationer genom att sätta mig längt bak i klassrummet. Av vikt var 

att kunna se och ta till sig pedagogens arbete. Utifrån vad teorin säger om genrebaserad un-

dervisning samt stöttning, kunde jag göra vissa jämförelser. Varje lektionstillfälle tog ca en 

timme att genomföra. Efter samtliga observationer fick jag tillfället att samtala med varje pe-

dagog. Detta för att jag ska få en ökad förståelse för deras arbete i klassrummet. 

3.4 Forskningsetik 

Som forskare möter vi en rad etiska problem och dilemman. Min uppsats bygger på tre olika ob-

servationer där pedagoger ger en bild av sin vardag. Därefter bygger detta arbete på mindre inter-

vjuer där samtliga pedagoger gav mig en förståelse kring deras arbete. Som forskare anser jag att 

det är av ytterst vikt att inte hänga ut någon samt att respektera varje pedagogs anonymitet. Jag 

var noga med talade om för samtliga intervjupersoner att privat information som kan identifie-

ra personerna inte kommer att avslöjas i undersökningen.40 Den personliga informationen som 

samlades in under mitt arbete hanteras på ett konfidentiellt sätt, så att ingen annan än jag kan 

ta del av det. 
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4 Analys och resultat 

Nedan kommer jag att sammanfatta samt analysera de olika lektionstillfällen som jag valde att 

observera. I samtliga observationer har jag utgått ifrån syftet samt frågeställningarna för den-

na studie. Utmaningen under observationerna var att ta reda på hur pedagoger kan stötta fler-

språkiga elever i deras språkutveckling. Jag kommer även att titta på hur de tre pedagogerna 

tillämpar den genrebaserad undervisning i sin undervisning.  

4.1 Observationer i tre olika klassrum 

Genom samtal med nämnda lärare på skolan så är samtliga dem alla bekanta med arbetssättet. 

Dem försöker alla i sin undervisning att tillämpa pedagogiken i den mån det går. Jag vill i min 

undersökning ta reda på hur detta arbete ter sig i klassrummet samt vilket stöd dessa elever får 

för att klara av en uppgift. Jag presenterar mina observationer som min undersökning bygger 

på. 

4.1.1 Klassrum 1 

Den första lektionen jag observerade var inom ämnet svenska och varade i 50 minuter. Det 

unika med denna lektion är att svenskläraren samt svenska som andraspråksläraren arbetar 

ämnesintegrerat.  Detta var en årskurs sex som pedagogerna precis hade börjat arbeta med. De 

hade endast känt varandra i tre månader. Pedagogerna och eleverna känner inte varandra ännu 

och pedagogerna var noga med att hela tiden förklara i form av tal och skrift. Eftersom både 

pedagogen och eleverna är nya, är det svårt för pedagogerna att veta var de kan lägga sig rent 

språkligt. För att kunna anpassa undervisningen till den enskilda individen, är det viktigt att 

man känner varandra och vet var eleven ligger i sin språkutveckling. Eleverna i detta klassrum 

är av blandad art, mer än hälften av eleverna är födda i ett annat land samt talar ett annat mo-

dersmål än svenska i hemmet, resterande i klassen är etniskt svenska. Under introduktionerna 

i svenska är det nästan alltid svenska som andraspråksläraren som introducerar de nya arbeten 

som klassen ska arbeta med. Samtliga elever, det vill säga 29 elever befinner sig i klassrum-
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met och har två lärare som stödjer dem i deras språkutveckling. Denna lektion började med att 

svenska som andraspråksläraren introducerade eleverna i deras nya arbete med sagor, samti-

digt som han gav eleverna förförståelse inför både svenska sagor och sagor från andra delar av 

världen. Med alla uppgifter en pedagog väljer att arbeta med, bör denne ha ett syfte samt ett 

mål som redogörs för eleverna. Denna lektion börja med att eleverna förebreds inför det stora 

arbetet med sagor. Pedagogen frågade eleverna om de själva brukar eller brukade läsa sagor 

och vad för slags sagor de brukar läsa. Detta fick eleverna att tänka till och en livlig diskus-

sion kring sagor kom upp. Pedagogen tog in elevernas verklighet i klassrummet, som de fick 

reflektera över. Vikten att eleverna själva får tänka efter samt komma till tals var en grund-

tanke i hans arbete. Vid samtal efteråt talade han om att: 

 

Det är jätteviktigt att bygga upp ett intresse hos eleverna, vare sig du jobbar 

med flerspråkiga elever eller med svenska. Få dem att själva tänka till och 

sen få komma till tals. De behöver få utveckla sina tankar muntligt.  

(Sva lärare)  

 

Vidare visade pedagogen olika sagor från olika delar av världen, många som även eleverna 

kände till. Läraren förde nu in eleverna i fas 2, där han delade ut sagor som de fick läsa och 

sedan diskutera. Nu förstod många av eleverna att sagor världen över kan se olika ut men 

ändå vara väldigt lika. De ser nu hur sagor kan byggas upp samt vilka teman som är aktuella 

för sagor. Det brukar talas om ”sagans ingredienser” som han pekade på att man kan hitta i 

sagorna. Sagorna har lika många likheter som olikheter. Klassen delades upp i små grupper 

och sagor delades ut. Elevernas uppgift var att hitta ”sagans ingredienser”. Ett exempel är att 

många av sagorna världen över börjar med ”det var en gång…”. Pedagogen var väldigt lugn i 

sitt tal och hade som utgångspunkt att alla elever inte var bekanta med sagor och dess former. 

Han gav dem förförståelse och visade dem i helklass hur de skulle gå till väga för att utföra 

uppgiften.  De började med uppgiften i helklass för att sedan få arbeta med uppgiften i mindre 

grupper. Detta sätt att arbeta ger eleverna unika möjligheter att delta i samtal. Eleverna får 

träna på att ställa frågor, lösa problem som kommer upp till ytan, hämta kunskap samt infor-

mation av olika slag. Eleverna får höra det talade språket från sina klasskamrater, och lär på 

så sätt av varandra. Nu är det inte endast läraren som finns med och stöttar, utan eleverna 

samtalar och stöttar varandra i deras uppgift. Båda pedagogerna fanns hela tiden i klassrum-

met för att handleda och stötta eleverna i arbetet. I vissa grupper fungerar arbetet bättre än i 
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andra, därför fanns lärarna till hands för de grupper som har svårt att komma igång. De grup-

per där arbetet flyter på finns lärarna endast i bakgrunden som stöd. Under denna lektion 

märkte jag att de arbetar utefter genremodellen till en viss del. Fas ett och två kan vi se tydliga 

drag av i undervisningen.  

4.1.2 Klassrum 2 

Andra svenska lektionen som även den varade i 50 minuter bestod av en kvinnlig pedagog 

samt svenska som andraspråksläraren som var med på lektionen för att sida vid sida arbeta 

med klassen. Detta var en årskurs sju som pedagogerna hade arbetat med sedan ett år tillbaka. 

Samtliga elever och pedagoger hade lärt känna varandra och pedagogen vet var eleverna låg i 

sin språkutveckling. Här tog lektionen fart genom att svenskaläraren presenterade dagens 

uppgift. Nu var det inte svenska som andraspråksläraren som introducerade dagens lektion 

utan svenskläraren. Hon var väldigt lugn och sansad i sin röst, fastän elevernas skriftliga sagor 

skulle lämnas in ganska snart. Eleverna befann sig nu i sista fasen i arbetet med sagorna. Hon 

börja med att tala om för eleverna att de inte skulle glömma bort det de talade om lektionen 

innan, det vill säga att de inte ska glömma bort de skrivregler som de hade gått igenom. 

Många av eleverna har svårt med att sätta punkt, komma, stor bokstav och så vidare. 

 

Halva förra lektionen gick åt att gå igenom de skrivregler som finns. Många 

av eleverna glömmer bort att skriva ut stor bokstav, punkt, komma. Mening-

arna blir jätte långa i deras sagor och det är svårt att läsa texterna.  

(Sv och Eng lärare) 

 

 Detta får lärarna ständigt gå igenom och påminna eleverna om. Lärarna gick runt bland ele-

verna och läste igenom deras sagor. Det blev en hel del rättning och svenska som andraspråk-

läraren insåg att många elever skriver fel på ”dem och de”. Sva läraren avbröt elevernas arbe-

te och använde tavlan som medel för att gå igenom reglerna för ”de och dem”. Efter lektionen 

så talades vi vid. 

Jag brukar göra så, är det något eleverna inte förstår exempelvis inom 

grammatiken, så brukar jag avbryta mitt i och försöka förklara för dem. 

Grammatiken blir inte så tråkig och tung som många av eleverna tycker, dvs 

om du tar lite i taget och som de sen kan sätta i ett sammanhang. (Sva lära-

re)  
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Att stötta eleverna i deras sagoskrivande är av vikt då klassen består mestadels av flerspråkiga 

elever. Eleverna behöver stöttning i grammatiken. Om man går igenom grammatiken när ele-

verna arbetar flitigt med sina texter, så kan de ta till sig den. Syftet med denna saga som ele-

verna skrev på var att en av elevernas förälder skulle översätta samtliga sagor till spanska och 

få den utgiven i Spanien i form av en sagobok från Sverige. Detta fick eleverna att känna an-

svar inför den skrivna texten. De var väldigt noga med att få sagorna rättade och språkligt 

korrekta. Detta moment krävde en hel del stöttning från pedagogerna. När jag satt och obser-

verade klassen var det många elever som frågade ifall jag kunde läsa igenom deras text och 

hjälpa dem med rättningen. 

4.1.3 Klassrum 3 

Tredje lektionen som jag observerade var inom ämnet SO. Detta var även i en årskurs sju, där 

elev och lärare hade byggt upp en relation till varandra. Här arbetade läraren ensam och ämnet 

för samhällskunskapen var droger, eftersom skolan till viss del haft problem med droger. 

Många gånger väljer pedagogen ämnen som eleverna kan relatera till. Läraren i fråga har både 

svenska och SO och anser att man inom dessa ämnen kan arbeta med ämnen som hör till ele-

vernas vardag. Jag samtalade med läraren innan lektionen. 

 

Vi måste prata om ämnet. Det här är sånt vissa elever får tacklas med. Vis-

sa har kompisar som har testat, medan andra har syskon. Vissa saker som 

sker utanför skolan, behöver vi ibland ta in i undervisningen. Vi gör det för 

att öka elevernas förståelse kring droger. (SO och Sv lärare) 

 

Syftet med uppgiften var att eleverna ska få kunskaper på området samtidigt som dem ska 

arbeta med sina skriftliga kunskaper och skriva en berättande text om vald drog. Pedagogen 

introducerade ämnet för eleverna och gick sedan igenom vissa kända droger. Effekterna av 

drogerna togs upp, och en diskussion tog fart. Läraren backade och lät eleverna föra diskus-

sionerna på egen hand. När eleverna hamnade på sidospår i samtalet klev läraren in och stöt-

tade eleverna för att åter hamna på rätt spår i diskussionen. Eftersom vissa av eleverna på nå-

got sätt kommit i kontakt med droger eller känner någon som har det, så känner dem djupt för 

ämnet. Det är ett klokt val av läraren att ta in något i klassrummet som berör eleverna. Peda-
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gogen visste att detta var ett ämne värt att diskutera. Läraren lät samtliga elever komma till 

tals under lektionen.  

 

Ja när jag valde ämnet så var jag medveten om att detta skulle beröra ele-

verna och få dem att tänka och tycka till. Det är väl ett sätt att utveckla ele-

vernas språkutveckling! (SO och Sv lärare)  

 

Om vi utgår ifrån Eija Kuymumcus genrebaserade undervisning kan vi se tydliga drag av fas 

1, att skapa textförebilder. Pedagogen hade kopierat upp ett häfte där olika välkända droger 

beskrivs samt dess biverkning. Eleverna fick en introduktion inom detta för att sedan få läsa 

häftet. När läsningen var avklarad gick de kort igenom de olika drogerna samtidigt som peda-

gogen förklarade begrepp som förekom i samband med detta. Eleverna delades in i små grup-

per och fick tillsammans välja en drog som de skulle fördjupa sig i. Detta skulle sedan resulte-

ra i en valfri redovisning. Läraren gick igenom hur arbetet skulle läggas upp samt hur många 

lektioner eleverna skulle få inför arbetet. Vissa grupper hade svårt att välja ämne, vilket med-

förde att läraren var tvungen att stödja dessa grupper. I en av grupperna var läraren till och 

med tvungen att välja åt eleverna, då de hade svårt att komma överens. Eleverna skulle med 

stöd av varandra samt läraren hitta fakta om drogen. Eleverna skulle få använda sig av inter-

net och biblioteket. Inte heller här finner jag några tendenser till att pedagogen kommer att 

arbeta med att gemensamt bygga upp en text med klassen. Under min observation hann ele-

verna inte komma längre än till fas ett. Eleverna kommer att träda in i fas tre där de i detta 

arbete kommer att skriva en gemensam text och inte en individuell text som Kuyumcu visar i 

de fyra faserna. Arbetet kommer att resultera i en beskrivande och en berättande text om vald 

drog. I form av elevernas redovisningar tror jag att de kan nå fas fyra, där dem utvecklar rele-

vanta språkfärdigheter inom genre, berättande samt beskrivande genre. 

4.2 Analys 

Att arbeta utifrån den genrebaserade undervisningen är inte det optimala för alla som arbetar 

med flerspråkiga elever. Det finns många andra pedagogiska arbetssätt som passar vissa lära-

re. Detta sätt att arbeta kan passa vissa lärare och vissa elever. Det är ett enormt arbete som 

ligger till grund förr detta arbetssätt. De lärare som framkommer i arbetet är bekanta med den 

genrebaserade undervisningen, men jag tror inte att dem riktigt känner till samtliga punkter 
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som både Eija Kuyumcu och Paulin Gibbons tar upp. De har samtliga gått en fortbildnings-

kurs i skolan som tog upp hur man kan arbeta med metoden. Att arbeta utifrån den genrebase-

rade undervisningen är av stor betydelse för flerspråkiga elever som har brister i det svenska 

språket menar både Gibbons samt Kuyumcu. Detta arbetssätt går att tillämpa inom både språk 

och inom ämnesundervisningen pekar Kuyumcu på. Hon visar hur pedagogen kan tillämpa 

modellen på elever som exempelvis läser samhällskunskap eller de naturorienterade ämnena. 

Att arbeta med språket medvetet är något som skolan borde satsa på om man arbetar med fler-

språkiga elever. Meningen med den genrebaserade undervisningen är att elever ska bli med-

vetna om att olika textyper kan se olika ut samt att de har olika regler som ska följas. Både 

Gibbons och Kuyumcus modell bygger på den australiensiska forskningen om genrebaserad 

undervisning. De har valt att placera faserna på olika ställen, men i grund och botten så bott-

nar de i samma forskning. Det samtliga observationer bygger på är att ge eleverna en förförs-

tåelse. Detta kan enligt mina observationer ske på olika sätt. Svenska som andraspråksläraren 

menar att det är viktigt att bygga upp ett intresse hos eleverna, vare sig du jobbar med fler-

språkiga elever eller med svenska elever. Han anser att det är av vikt att eleverna får tänka till 

och sedan få använda sina tankar genom att komma till tals. På detta sätt får eleverna utveckla 

sina tankar muntligt. Fas ett kan man arbeta med väldigt mycket och på olika sätt, beroende 

på vilka kunskaper klassen har. Med stöd av pedagogen, diskussioner i helklass eller i mindre 

grupper kan undervisningen bidra till en ökad förståelse hos elevern. Eleverna kan själva söka 

material på biblioteket, internet eller genom att intervjua kunniga personer. Eleven bör däref-

ter bearbeta materialet, menar både Gibbons och Kuyumcu. 

 

Vygotskij är en teoretiker som lagt mycket vikt vid undervisningen samt den stöttning elever 

behöver för att kunna utvecklas. Han menar att ”det ett barn idag kan göra med stöd, kan hon 

eller han göra på egen hand imorgon”. Han har såsom åsikt att det är lärarens uppgift att sti-

mulera barnet till att fortsätta tänka och vilja lära sig. Lärarens uppgift i klassrummet bli att 

skapa olika situationer som barnet kan utvecklas igenom. Detta kan man se tydliga drag av i 

samtliga observationer. Läraren finns hela tiden till hands för att vägleda eleverna. I den första 

observationen kan vi tydligt se att pedagogen arbetar utifrån den första fasen och lägger vikt 

vid elevernas förståelse och erfarenheter kring sagor. Pedagogen utgår från elevernas verklig-

het, då han ställer frågor som eleverna får reflektera kring, och sedan får de komma till tals. 

Pedagogen lägger vikt vid att eleverna ska använda språket, samtidigt som de bygger upp sin 

förståelse kring ämnet. Eleverna får höra det talade språket när diskussionen tar fart. Bengt 
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Brodow menar att det är viktigt att elevernas vardag kan föras in i undervisningen, då det bi-

drar till reflektioner och samtal. Även Vygotskij har som åsikt att den sociala kommunikatio-

nen är av vikt i klassrummet för att elever ska utveckla sitt språk samt sitt tänkande. 

Det intressanta tycker jag är fas tre utifrån Gibbons modell samt fas två i Kuyumcus modell, 

där båda tar upp vikten av att bygga upp en gemensam text, det vill säga klasstext. Gibbons 

menar att läraren i detta skede ska fungera som en skrivmaskin. Elevernas uppgift bli att sam-

la information, bearbeta den och slutligen delge läraren informationen. Kuyumcu menar att i 

denna fas ska eleverna samla allt material de kan hitta. De får använda sig av biblioteket, in-

ternet etc. och därefter får de samtala i små grupper och komma fram till det som är av vikt i 

deras material. Även här menar Kuyumcus att läraren fungerar som en skrivare. Eleverna del-

ger läraren det de har kommit fram till i smågrupper. Inom denna fas ingår mycket muntliga 

och skriftliga uppgifter.  Inger Lindberg talar om vikten av dialog mellan lärare elev eller elev 

elev.  Hon menar att pedagogen inte bör dominera ett samtal utan låta eleverna aktivt söka 

kunskap. Hon använder sig av termen ”kollektiv stöttning” som visar på att andraspråkselever 

i grupparbeten kan bidra till varandras språkutveckling genom att stötta varandra. Denna fas 

uteblev i samtliga observationer. Även vid samtal med samtliga pedagogerna, framkommer 

det att dem inte arbetar på ett sådant sätt. Utifrån den genrebaserade modellen, så kan jag se 

tydliga drag av att pedagoger väljer att arbeta med delar av modellen. De delar som dem väl-

jer att lägga vikt vid är den första punkten där eleverna får förförståelse inför arbetet som ska 

starta. Sedan är den individuella uppgiften viktig, där eleverna får skriva en text. Dem utgår 

inte ifrån den som en helhet. Även jag anser att modellen är väldigt bra och kan ligga till 

grund för en lärares arbete. Jag tror att jag i mitt kommande arbete som lärare kommer att 

använda mig av den genrebaserade undervisningen. Att tänka i utifrån dessa banor tror jag är 

en fördel. Däremot är jag inte säker på att jag kommer att genomföra alla delar varje gång jag 

arbetar inom ett arbetsområde. Jag tror att det är viktigt att testa få testa detta arbetssätt innan 

man avfärdar det. Jag tycker absolut att det fungerar att plocka delar ur den genrebaserade 

modellen. 

Vygotskij använder sig av uttrycket ”scaffoldning”, vilket på svenska översätts till stöttning 

eller lärandestöd. Detta ligger till grund för hela den genrebaserade pedagogiken. Vygotskij 

menar att en elev genom stöd kan nå hur långt som helst i sin språkutveckling. Det är här pe-

dagogens ansvar att kunna finnas till hands då elever behöver stöd i undervisningen. Som jag 

tidigare sa kan vi finna olika former av stöd i samtliga observationer. Stöttningen i klassru-
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men ter sig på olika sätt.  En av lärarna stoppar hela undervisningen då denne märker att ele-

verna har brister i grammatiken. Läraren stoppade lektionen för att gå igenom den del i 

grammatiken som eleverna inte behärskar. Pedagogen menar att han gör så för att eleverna 

ska kunna tillämpa grammatiken i miljöer där det används. När eleverna skriver och läraren 

märker att det är något som många av eleverna inte behärskar, stoppar han undervisningen för 

att gå igenom detta. I klassrummet var det många elever som hade svårt med de/dem. När det 

handlar om stöd i klassrummet, så kan jag se att samtliga pedagoger tillämpar i sin undervis-

ning det Vygotskij pratar om. Alla lärare inser vikten av att finnas till för eleverna och stödja 

dem i undervisningen på olika sätt.  

 

4.3 Slutsats och sammanfattning 

Efter en presentation av undersökningsområdet, har det slutligen blivit dags att dra slutsatser, 

summera arbetet och diskutera dess resultat. En sammanfattning av arbetet kommer samt för-

slag på vidare forskning kring ämnet. 

4.4 Slutsats 

Språkinlärningen en lång process för andraspråkselever. Beroende på när andraspråkinlär-

ningen tog fart är av en betydande roll för hur undervisningen i skolan ska planeras för eleven. 

Efter avslutad studie kan jag dra några slutsatser. En viktig slutsats som framkommer i arbetet 

är att det är av ytterst vikt att eleverna får en förförståelse inför sitt arbete. Att arbeta med för-

förståelse kan ske på så många olika sätt.  

 

Genom mina tre observationer i multikulturella klassrum där pedagogen främst arbetar med 

språkutveckling, fick jag se hur teori samt metod till viss del går hand i hand. Samtliga peda-

goger arbetar på liknande sätt med att bygga upp en förståelse hos eleverna. Samtliga elever 

får ta till sig texter inom genren, samt skriva en egen text. Det som faller bort utifrån denna 

modell med fyra olika faser är att den gemensamma klasstexten uteblir. Att arbeta utifrån den 

genrebaserade modellen har visat sig vara av en betydande roll i arbetet med språkutveckling 

hos flerspråkiga elever menar både Gibbons och Kuymumcus. Vikt i detta sätt att arbeta som 

även var av roll i mina observationer var förförståelsen av ämnet, samt texter av liknande slag. 
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Att bygga upp förförståelsen kunde ske på olika sätt. Exempel kan vara att läraren ger elever-

na kunskaper, eller att eleverna själva får ta reda på fakta eller att man använder sig av diskus-

sioner i helklass. Fas ett och två går hand i hand, och eleverna kan få ökad förförståelse ge-

nom att få texter de kan läsa. Under alla dessa faser är det av vikt att pedagogen finns till hand 

och stöttar eleverna i deras arbete genom att stärka dem i deras språkutveckling. En av lärarna 

tar upp grammatiken då denne känner att eleverna brister och menar att eleverna tar till sig 

grammatiken då de kan sätta det i ett sammanhang. Ett sätt att nå en god språkutveckling hos 

andraspråkselever är att låta eleverna känna igen mönster i exempelvis skriftspråket. Samtliga 

lärare var noga med att ta in texter eleverna kunde relatera till när dem själva skulle skriva en 

text. I arbetet med genrebaserad undervisning, innebär det att eleverna ska förstå kopplingen 

mellan språket samt de sociala sammanhang där det används.  

 

En annan slutsats som jag kom fram till är att detta arbetssätt endast är ett verktyg och vi kan 

finna flera olika metoder att arbeta med i flerspråkiga klassrum. Med denna uppsats vill jag 

belysa vilket enormt arbete pedagoger som arbetar med flerspråkiga elever har. Dessa elever 

behöver lärare som är engagerade och som ständigt stöttar dem i deras språkutveckling. Nu 

när jag själv arbetar i en förberedelseklass så kan jag ta till mig denna modell och använda 

mig av den. Jag har testat samtliga delar och anser att man som lärare själv får bestämma när 

man bedömer att man kan använda de olika faserna. Man bör inte följa hela modellen slaviskt 

utan kan dela upp den och välja faser. 

 

En annan aspekt som framkommer i uppsatsen är att lärarens stöd är av betydelse i klassrum-

met med andraspråkselever. Samtliga lärare var noga med att tala om att ge eleverna stöttning 

var viktigt för att de ska uppnå en god inlärning. Detta kopplar jag samman med vad Vygots-

kij säger. Han har i sin forskning bland annat lagt vikt vid undervisningen för flerspråkiga 

elever. Undervisningen i skolan menar han är till för att introducera nya begrepp för eleverna 

samt hjälpa dem att ta till sig och förstå sin omvärld.  Han pekar på att det är viktigt att läraren 

finns vid sidan av och stöttar eleven i undervisningen. Att stödja eleven kan pedagogen göra 

genom att ge eleverna ledtrådar och verktyg för att kunna lösa en uppgift. Beroende på hur 

mycket språkliga kunskaper eleven har kan läraren anpassa stödet till den enskilda eleven, och 

stöttningen ändras allteftersom eleven visar att denne kan klara sig självständigt. När det talas 

om stöttning till andraspråkselever, så måste pedagogen reflektera över vilken sorts hjälp ele-

ven behöver. Det eftersträvansvärda är att pedagogen inte alltid förenklar uppgiften utan att 
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denne finns till för eleven och stöttar eleven i arbetet samt bygger upp elevens självförtroende 

inför uppgiften.  Pedagoger idag bör vara medvetna om vilken sorts stöttning andraspråksele-

ver behöver, för att lyckas i skolan. Det jag har insett är att vi som blivande lärare måste arbe-

ta med språkutveckling i samtliga ämnen, när vi undervisar andraspråkselever. Stöttning kun-

de vi se då svenska som andraspråksläraren går igenom grammatiska regler, då han märker att 

många i klassen har svårigheter med det. Ibland kan så lite som lärarens närvaro vara av bety-

delse, att bara finnas till och förstärka elevens självförtroende. 

  

Även Lpo 94 lägger vikt vid Vygotskijs teorier om flerspråkighet samt stöttning i skolan. Un-

dervisningen i skolan ska anpassas till varje enskild individ. Med utgångspunkt i elevernas 

bakgrund, språk, tidigare erfarenheter samt kunskap skall undervisningen främja varje indi-

vids fortsatta lärande. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har 

svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för 

alla. Det finns olika vägar att nå målet, beroende på vilken utvecklingsnivå eleven befinner 

sig i samt vilka resurser som finns till hand. Att arbeta utifrån genrepedagogiken kanske inte 

passar alla lärare eller alla klassrum har jag insett. Det är viktigt att vi som blivande lärare 

hittar det som är bäst för just den klass vi arbetar med. Ett samarbete mellan pedagog och elev 

bör genomsyra undervisningen. Läraren ska finnas vid elevernas sida och stimulera varje elev 

till att söka kunskap och utveckla den. Eleven ska med stöd av läraren få möjlighet att läsa, 

samtala och skriva och utifrån detta kunna kommunicera med sina klasskamrater. 

4.5 Sammanfattning 

Uppsatsen syfte har varit att undersöka i vilken mån man tillämpar den genrebaserade under-

visningen i multikulturella klassrum. Jag genomförde tre olika observationer där pedagogen 

arbetar medvetet med språkutveckling dagligen. Alla lärare är bekanta med den genrebaserade 

undervisningen genom fortbildning på skolan och i sin undervisning utgår de ifrån denna pe-

dagogik. Två av dessa observationer genomfördes i svenska, där svenska som andraspråks 

läraren samt svenskläraren arbetar med eleverna tillsammans. I dessa två lektioner i svenska 

utgick jag ifrån Pauline Gibbons modell, medan i den tredje lektionen i samhällskunskap ut-

gick jag ifrån Eija Kuyumcu genremodell. Båda dessa modeller utgår ifrån den australiensiska 

forskningen kring genrebaserad undervisning. Eleverna kommer från olika miljöer och har 

olika språkliga kunskaper. Pedagogens arbete i klassrummet är av betydande art för andra-
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språkseleverna. Eleverna behöver stöttas på olika sätt för att nå en god språkutveckling. Detta 

kan ske på många olika sätt beroende på vilken kontext eleverna befinner sig i. Syftet med 

observationerna var att undersöka hur pedagogen använder sig av den genrebaserade model-

len som bland annat Gibbons samt Kuyumcu visar. Jag valde även att titta på hur lärare stöttar 

eleverna i klassrummet. Att arbeta utifrån den genrebaserade modellen innebär att eleven ska 

lära sig att skriva inom olika områden, eftersom alla områden har olika språkliga särdrag. Det 

är viktigt att pedagogen hela tiden finns som stöd för varje enskild individ i klassrummet. 

4.6 Metodkritik 

Efter samtliga observationer samt de mindre samtal jag genomförde med varje pedagog, har 

jag insett att jag kunnat genomföra vissa saker annorlunda för att få bättre och säkrare empi-

riskt resultat.  En fördel skulle vara att ha lika många lektioner i svenska samt SO, för jämförelse. 

Jag borde ha ordnat med intervjuer kring genrebaserad undervisning i större grad än den som 

framkommer i uppsatsen.  

4.7 Förslag på vidare forskning 

Nedan kommer förslag på vidare forskning inom samma ämne. 

 Vilka arbetssätt finns det för att öka flerspråkiga elevers språkutveckling? Finns det 

andra modeller än den genrebaserade modellen? 

 Kan man genom den genrebaserade modellen arbeta ämnesintegrerat, dvs. att olika 

ämnen behandlar olika delar av modellen, men inom samma arbetsområde. 

 Eftersom tidigare förslag endast behandlar pedagogens arbetssätt, skulle det vara in-

tressant att lägga fokus på eleverna. Att utifrån elevernas kunskaper ta reda på hur de 

anser att pedagogen bör arbeta, för att de ska nå tillfredställande språkkunskaper. 
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