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Abstract 
 
Author: Annika Karlsson Södertörn University. Autumn term 2010. 

Tutor: Anne-Christine Norlén 

Title:”There is a frame, but within the frame it’s pretty free”- a qualitative study about genre 

pedagogy 

The purpose with my essay was to investigate how genre pedagogy works in a practical manor? I 
wanted to reach a deeper understanding for the genre pedagogy and to find out if it fits all students. 
To investigate this issue I have asked following questions:  
 

• What is genre pedagogy?  
• How do teachers work with different genres in the genre pedagogy?  
• For whom is the genre pedagogy?  
• Is the critic right that Frøydis Hertzberg is proposing about the genre pedagogy formalism? 

 
I have been using qualitative methods, to gather my empirical data. I have been using two 
unstructured interviews and one unsystematically observation, in a third grade class in a school 
south of Stockholm, with 30% second language students. I have also been watching several 
episodes about genre pedagogy at Utbildningsradions website and analyzed them. I have among 
others been using Gibbon’s book Scaffolding Language scaffolding Learning and Johansson 
Sandell Ring’s book (Let the language carry) I have also been using reports from the Swedish 
school ministry. In this way I have gathered interesting facts about how teachers educate in 
practice and how the interaction is.  
Genre pedagogy is about how the teacher together with the students finds subject knowledge and 
the text structure by speaking about the language with a so called Meta language and practical 
activities. The teacher part is to clarify the functional grammar and to give the tools so that the 
student will progress in his/ her writing skills and subject knowledge. The tutoring is presented so 
that the teachers part is to be supportive in the beginning when the students knowledge is being 
built up to gradually, when the student has the knowledge, to let the student do the task more and 
more by it self. There are critics aimed against the genre pedagogy that the student’s creativity and 
personal writing disappears. By my observation and analyses of the material from 
Utbildningsradions website, (UR.se) I have gotten a result that shows that the student text is 
written in the same structure as the template text, but there is space for their own imagination. One 
of the conclusions is that genre pedagogy fits most students, if the education is flexible and 
sometimes individualized.  
 
Keywords: Genre pedagogy, language development, interplay, the circle model  

Nyckelord: Genrepedagogik, Språkinlärning, samspel, cirkelmodellen
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Inledning och bakgrund 
 
Med denna studie vill jag skapa en större förståelse för vilken roll genrepedagogiken har för barns 

läs och skrivutveckling. Genrepedagogik är en språkutvecklande modell för alla skolans ämnen, 

som har utarbetats av pedagoger och språkvetare i Australien under 1980- och 1990- talen 

(Holmberg 2009:3). I Skolverkets rapport ”Vad händer med läsningen” framkommer det att barn 

med svenska som andraspråk och elever med dyslexi, inte når samma resultat som sina jämnåriga 

klasskamrater, vilket resulterar i att dessa barn sällan kommer in på gymnasiet. En av orsakerna till 

det är att elever med annat modersmål eller barn i behov av särskilt stöd, missar stora delar av den 

ordinarie undervisningen, när de går ifrån klassrummet för att ha stödundervisning. 

Stödundervisningen skiljer sig ofta innehållsmässigt, från den undervisning, som bedrivs i elevens 

ordinarie klassrum. Detta gör det svårt för eleverna att ta till sig den kunskap som lärs ut där. Att 

eleven går ifrån den ordinarie lektionen resulterar i att elever med behov av särskilt stöd och 

andraspråkselever, som behöver mycket tid till sitt arbete i skolan, får mindre tid att genomföra 

uppgifter i det ordinarie klassrummet, än sina klasskamrater som är utan dessa problem. (Vad 

händer med läsningen?s10). Rapporten visar även, att förutsättningen för att elever med olika 

svårigheter, ska få möjlighet till likvärdiga resultat som andra jämnåriga elever, är att 

undervisningen bedrivs på ett sådant sätt att eleverna förstår sammanhanget mellan språk och ämne 

i läs- och skrivinlärningen (Vad händer med läsningen? s.8f). På en föreläsning om 

genrepedagogik av Britt Johansson framkom det, att genrepedagogikens syfte är att lära ut just den 

kunskapen till eleverna, vilket gjorde mig intresserad av att lära mig mer om genrepedagogik. Hur 

det går till, när andra pedagoger arbetar med genrepedagogik och om den verkligen passar alla 

elever. Jag tror att yrkesverksamma lärare och studenter har ett intresse av genrepedagogik, men 

att många också har frågetecken kring den. Något som detta arbete förhoppningsvis ska hjälpa till 

att reda ut. I den nya läroplanen, som kommer, står att eleverna ska få följande kunskaper i ämnet 

svenska: 

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

språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar. Enkla former för textbearbetning, 

till exempel att i efterhand gå igenom sin text och göra förtydliganden”. (Lgr 11: Kursplan i 

svenska grundskolan)  
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1.1 Syfte och frågeställningar 
 

Syfte 

Syftet med min uppsats är att ta reda på hur genrepedagogiken fungerar. Detta vill jag göra genom 

att intervjua och observera några erfarna lärare om hur de arbetar med genrepedagogik. Jag vill 

även ta reda på om metoden passar alla elever samt skapa en större förståelse kring 

genrepedagogiken.  

 

Frågeställningar  

 

• Vad är genrepedagogik? 

 

• Hur arbetar lärare med de olika genrerna i genrepedagogiken? 

 

• Vilka är genrepedagogiken till för? 

 

• Stämmer den kritik som Frøydis Hertzberg framför om genrepedagogikens formalism? 
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2. Teorier 
 
I den genrepedagogiska undervisningen är kommunikation, samarbete och lärande tre 

återkommande begrepp. Dessa begrepp kommer jag därför att behandla här i teoridelen, för att 

sedan använda mig av i min tolkning av mitt empiriska material. 

 

2.1 Att lära genom samarbete/grupparbete  

 

Peer tutoring är en grupparbetsmetod som vilar på Vygotskijs teori om zonen för möjlig 

utveckling. Peer tutoring är när barn lär sig av ett annat barn som är mer kunnig, för att sedan 

kunna göra detta utan hjälp. Det kan vara ett äldre barn eller en klasskamrat som vet mer om det 

aktuella ämnet. Den här formen av samarbete har fördelar gentemot konstellationen lärare-elev, 

eftersom barnen har en annan relation till varandra, kan den som ska lära sig, ha lättare att framföra 

sina åsikter och tankar till ett annat barn. Detta gör att interaktionen blir levande. 

Det kan verka som att peer tutoring endast är att barnet som kan, lär det andra barnet, men båda lär 

sig samarbete och har ett utbyte av idéer och därför kan de utveckla nya tankemönster. 

Det är viktigt att medvetandegöra barnen på att deras erfarenheter, frågor och kunskaper är viktiga 

för kamraterna och att lärandet sker även i samtal och diskussioner. 

Den lärande vinner på samarbetet genom att utmana, fråga och få svar från den som lär ut. Den 

som undervisar måste bearbeta sina kunskaper för att kunna förmedla kunskaperna, detta gör att 

hon/han befäster sina egna kunskaper och utvecklas. Genom denna typ av samarbete utvecklar alla 

elever ett bättre självförtroende, större motivation och förmåga att se fördelar med att alla i 

gruppen lär sig. (Williams & Sheridan & Pramling Samuelsson) 

 

2.2 Kommunikation 
 

Ordet kommunikation kommer ifrån det latinska ordet communicare vilket kan översättas till ”göra 

gemensamt ”men kan också betyda ”att en person delger andra något och det sker ett ömsesidigt 

utbyte”( Svensson 2009:11) vilket kan vara information, känslor, upplevelser, behov, tankar, 

önskningar. Svensson menar att ett samspel mellan parterna är avgörande för att kommunikationen 

ska kunna fungera och fortlöpa. Hon anser att språket är ett av många sätt att kommunicera och ger 

exempel på olika konstformer som bild, dans och musik som också är kommunikativa uttrycksmedel. 

( Svensson 2009:11) 
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2.3 Språk 
 

Det sociala funktionen språk, utgör språket så som det används när vi kommunicerar med 

varandra, vilket kan vara att tala och skriva, oavsett om det är genom vardagligt tal,  

teckenspråk eller punktskrift för blinda. Kort sagt är språket ett dynamiskt och komplext system av 

symboler, som har oändliga variationer och underlättar vår kommunikation, det ger oss även 

möjligheter att koda av vår omvärld så vi förstår och kan minnas den. Med språkets hjälp löser vi 

olika konflikter och problem, vilket medför att det har en gruppsammanhållande funktion och 

skapar identitet. (Svensson 2009:12) 

 

3. Tidigare forskning 
 
För att skapa en större förståelse kring genrepedagogiken och kunna knyta an teorier till mitt 

empiriska material i resultatdelen, har jag valt att använda mig av forskare/författare, med lång 

erfarenhet av barns andraspråksinlärning som varit med i den genrepedagogiska utvecklingen. De 

forskare och författare jag har tagit upp här är: 

Pauline Gibbons ; Hedeboe, Bodil & Polias John, Britt Johansson och Anniqa Sandell Ring;  

För att få ut de bästa och tydligaste bitarna av vad författarna vill förmedla om genrepedagogiken i 

sina böcker, har jag medvetet valt att blanda dessa författares texter i texten.  

 

3.1 Genrepedagogik 
 

Genrepedagogik är en undervisningsmetod, som har som mål att på ett konkret sätt lära barn om 

språkets uppbyggnad och användning i skolans olika ämnen, i klassrum där språket talas. Det vill 

säga lära eleven språket i den språkliga kontexten samtidigt som de lär sig om andra ämnen. 

(Gibbons 2009). Undervisningsmetoden kommer ursprungligen från Australien (Holmberg 2009:3) 

och utgår ifrån  

 

”Vygotskij teori om lärande, Hallidays teori om språk och Rotherys och Martins pedagogiska 

modell.” (Johansson & Sandell Ring 2010: 30) 
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Pedagogiken har tidigare främst använts i undervisningen av andraspråkselever. Numera används 

denna undervisningsmetod även i ordinarie klasser i skolan, eftersom man har kommit fram till att 

det är stora skillnader i vilka förkunskaper eleverna har när de börjar skolan. Metoden 

genrepedagogik har visat sig vara en bra undervisningsform för barn med dyslexi, specifika läs och 

skrivsvårigheter. 

 

 

3.1.1 Två teorier och en metod eller de tre ben, som utgör 

den genrepedagogiska modellen 

 

 

Figur 1. den genrepedagogiska modellen (från Johansson & Sandell Ring 2010: 30) 

 

 

3.1.1.1 Första benet: Vygotskijs Sociokulturellt perspektiv på lärande 

Den sociokulturella teorin utgår ifrån att människor lär och utvecklas tillsammans och med hjälp 

av andra, mer erfarna människor. Elevens utveckling ses som en produkt av undervisningen. Vad 

man lär sig beror på tidigare erfarenheter, i vilken social, kulturell och historisk kontext man 

befinner sig och vilka biologiska förutsättningar man har (Svensson 2009:32f).  
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Zonen för närmaste utveckling  

 

Figur 2. Den närmaste utvecklingszonen Vygotskij (Wertsch i Frost 2002.) 

 

Lärandet är inte bestämt efter en mall och inte heller beroende av vissa steg. Barn övar och prövar 

för att slutligen förstå och nå kunskap. Det är detta som Vygotskij kallar utvecklingszoner 

(Gibbons 2009: 26). 

 

Med Socio-kulturell praxis menas de psykologiska processer som grundar sig i människors 

praktiska och faktiska liv. Med det sociala lärandet menas, att eleven lär sig först gemensamt med 

andra, för att sedan omvandla den gemensamma kunskapen till sin egen. Elevens tänkande och 

tyckande är beroende av det eleven har tagit till sig och påverkats av, då de haft gemensamma 

aktiviteter med andra människor. Verktyg och mallar, det medierade lärandet, hjälper handlandet 

hos eleven, därefter kommer tankearbetet i lärprocessen.  

 



  11/44 

Lärandet är beroende av vad som erbjuds i form av vanor, platser och rum samt sker i särskilda 

situationer vilket är exempel på det situerade lärandet 

 

 ”det är lättare att lära sig att läsa i en miljö som innehåller texter än i en miljö som inte gör det”  

(Vygotskij enligt Strandberg 2006:12). 

 

Handlingar som är utvecklande och det man lär sig något av är kreativa (Strandberg 2006:12). 

 

Stöttning 

 

 

(Fig. 3 undervisningens och lärandets fyra zoner ( från Johansson & Sandell Ring 2010: 31 efter gibbons 2010 och 

Marini 1997) 

 

 

Genrepedagogikens ”stöttning” baseras på Vygotskijs begrepp om den närmaste utvecklingszonen. 

Enligt Gibbons uttrycker Vygotskij att det barnet kan göra med stöd ifrån en vuxen i dag, kan 

barnet göra självständigt i morgon. Med stöttning, menar Gibbons att läraren ska ge en stödjande 

undervisning, tills eleverna besitter sådana kunskaper att de kan utföra uppgifter och skriva texter 

självständigt. Det är inte förrän då den stödjande undervisningen successivt kan tas bort, för att 

bytas ut mot andra stödjande insatser för att eleven ska nå andra steg i sin utvecklingen (Gibbons 

2009:29). 
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3.1.1.2 Andra benet: Hallidays systematisk – funktionella grammatik   

 

Utgår ifrån Hallidays syn på språk, som är kontextbetingad och kommunikativ. 

Grammatiken är inte till för att hitta en språklig korrekthet, utan strävar efter att tydliggöra de 

funktioner som gör att språket skapar och överför betydelser i kommunikationen ( Johansson & 

Sandell Ring 2010: 225f). 

Inom språkvetenskap brukar man dela upp beskrivningen av språk. I den funktionella grammatiken 

ingår grammatik, semantik, syntax, fonologi och pragmatik. 

 

3.1.1.3 Tredje benet: Rotherys och Martins skolgenrer, cykeln för 

undervisning och lärande 

 

Genre 

Begreppet genre används inte enbart inom konst och musik utan även i bland annat litteraturen 

men det finns ingen entydig bild vad begreppet genre står för. Begreppet beskrivs på följande sätt i 

nationalencyklopedin: 

 

”framställning med vissa gemensamma stildrag eller innehållsenliga faktorer” (NE. se). 

 

I genrepedagogiken och i den funktionella grammatiken, utgörs genrerna av alla de 

språkhändelser som medverkar till att vi blir aktiva medlemmar i samhällskontexten. 

Genrerna inom genrepedagogiken har olika kännetecken dessa är: 

 

• att det har en särskild struktur eller uppbyggnad, 

• ett socialt syfte och ett genrelingvistiskt språk  

• genren används för att få något utfört med hjälp av språket  
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Genrefamiljerna 

 

Här nedan är en bild som illustrerar genrefamiljerna och de undergrupper som används i 

genrepedagogik, jag kommer i detta arbete att koncentrera mig på berättarfamiljen och 

faktafamiljen.och tänker då främst beröra den personligt återgivande genren, den narrativa 

genren, den förklarande genren och beskrivande rapport.  

 

fig. 4 Schema över genrefamiljerna i Johansson & Sandell Ring (2010: 69) 

 

Berättarfamiljen är uppdelad i tidsordnad och ej tidsordnad berättelse. 

I den tidsordnade berättelsen finns den personligt återgivande genren, den narrativa genren och 

i den ej tidsordnade berättelsen finns nyhetsartikel, som jag inte kommer att behandla här. 

 

Den beskrivande rapporten används för att referera till olika typer av rapporter som beskriver 

fenomen i världen. Syftet med rapporter är att de beskriver, kategoriserar, dvs. ordnar och inhämtar 

upplysningar om skilda företeelser. 
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Den personligt återgivande genren, som syftar till att skildra personliga erfarenheter och 

händelser innehåller stegen orientering, händelser i tidsordning, slutkommentarer och värdering.  

I orienteringen presenteras läsaren för skildringens personer, miljö och tidpunkt, som illustreras 

av tidsord t.ex. i maj månad reste jag och min kompanjon till Spanien. Ger svar på frågor som 

vem/vilka, när och var. 

Händelser i tidsordning sker efter en illustrerande kommentar t.ex.  

På flygplatsen i Spanien märkte jag att… i både skriftliga och muntliga kontexter för att väcka 

intresse och föra läsaren framåt i berättelsen. Berättelsen avslutas med en slutkommentar med 

en värdering. Fastän mitt bagage hade kommit bort under resan, blev det en lyckad resa jag 

gärna gör om.  

Metaspråk som används i den personligt återgivande genren är: 

Deltagare, aktionsprocesser nominalgrupper, personliga pronomen i första person, 

omständigheter, evaluerande språk, logiska bindeord, tidsbindeord. Tempus är preteritum. 

 

Den narrativa genren syftar till att skildra ett fiktivt eller personligt händelseförlopp med 

komplikation och en lösning, som på ett fantasifullt sätt ska roa och förmedla normer. Hit hör 

sagor/hjältesagor, deckare/mysterier, äventyrsberättelser, science fiction, fabler och myter 

spökhistorier, kärlekshistorier. 

Genren innehåller stegen komplikation, orientering, evalueringslösning och ibland coda. 

I orienteringen beskrivs huvud - och bikaraktärerna i berättelsen och liksom i återgivande 

genren beskrivs även miljö och tidpunkt. Skillnaden är att i den här genren beskrivs 

personligheter, situationer och relationer och att händelseförloppen avbryts med 

komplikationer. Här är målet att uppnå spänning och klimax, för att sedan söka en lösning, på 

de problem som berättelsen har fått i komplikationsstegen. Därefter kommer codasteget, som 

ofta är de lite smålustiga sista raderna i berättelsen, som berättar vilken lärdom vi ska ta med 

oss, eller det som karaktärerna har lärt sig under resans gång, den så kallade sensmoralen t ex. 

”man ska inte gapa över mycket, då kan man förlora hela stycket” eller ” så levde de lyckliga i 

alla sina dagar” 

Metaspråk som används i den narrativa genren är: Deltagare, aktionsprocesser, nominalgrupper, 

personliga pronomen i första person, omständigheter, evaluerande språk, dialog, tidsbindeord. 

Tempus är preteritum eller presens. 
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Den förklarande genren, Förklaringar är vanligt förekommande i tekniska, naturvetenskapliga 

och samhällsvetenskapliga ämnen. Det finns tre uppdelningar av olika genrer beroende på hur 

konsekvenser och orsaker hänger ihop. De är uppdelade i sekventiell förklaring, 

konsekvensförklaring och faktoriell förklaring. Förklaringar syftar till att belysa hur olika 

företeelser och processer fungerar och uppstår.(Johansson & Sandell Ring 2010:130) 

Det finns två steg i den förklarande genren, där de skilda faserna skildras och klargörs i logisk 

följd, det sker i förklaringssteget och identifikationssteget. Det finns även ett frivilligt steg där 

man antingen värderar det som förklarats eller gör en slutsats. Rubriken är formulerad som en 

fråga eller ett påstående och talar om vilket fenomen som förklaras. Sekventiell förklaring 

redogör för ett förlopp, klargör och reder ut fenomen i tidsföljd. I vissa texter sammanbinder 

den endast de skilda delarna i en process som berättar hur man gör. I andra texter förklaras 

även skälen till att något sker (varför och hur).  

 

”Den sekventiella förklaringen kan beskrivas som att en orsak leder till en konsekvens som orsakar 

en ny konsekvens” ( Johansson & Sandell Ring). 

 

Metaspråk som används i den förklarande genren: deltagare, processer, nominalgrupper, 

nominaliseringar, passivum och bindeord, temaprogression och situationskontextens 

registervariabler.  

Deltagare, det som beskriver de delar som ämnet innehåller, är oftast allmänna men det kan även 

finnas specifika deltagare, till exempel en specifik händelse eller en person. Deltagarna kan vara 

konkreta eller abstrakta. I sekventiella förklaringar är deltagarna vanligen konkreta. När 

orsaken till ett förlopp klargörs blir deltagarna abstrakta. 

Processer, det finns många aktionsprocesser i den sekventiella förklaringen. Aktionsprocesser kan 

ofta användas istället för tidsord. Och ibland även användas för att förklara orsaken till 

händelseförloppet.  
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Cirkelmodell  

Cirkelmodellen, som finns representerad här nedan, utgör den mall som är grunden för 

lektionsplanering och utvärdering i genrepedagogik. Den är en hjälp för läraren, att ge eleverna en 

explicit (konkret) undervisning, i hur man skriver olika texter i olika ämnesområden. 

cirkelmodellen är uppbyggd av fyra faser ”1 Bygga upp kunskap om ämnesområdet, 2 Studera texter 

inom genren för att få förebilder, 3 Skriva en gemensam text och 4 Skriva en individuell text” 

(Gibbons2009 : 91) 

 

 

Cykel för undervisning och lärande (Hedeboe & Polias, 2008: 15). 



  17/44 

Här nedan följer beskrivning av de fyra faserna: 

• Fas 1: Läraren börjar arbetet genom att ta reda på elevernas förkunskaper i ämnet, därefter inleds ett 

samarbete mellan lärare och elever, där man hjälps åt att hitta djupare kunskaper om ämnet . Man 

bestämmer uppgiftens syfte och söker efter ämnesrelaterade ord och begrepp och ger dem en 

förklaring. Genom denna första fas får eleverna se och arbeta med olika ämnesrelaterade hjälpmedel 

såsom tankekartor, tabeller, och scheman. Denna fas är den kommunikativa fasen. (Johansson 

& Sandell Ring 2010:35). 

• Fas 2: Läraren visar eleverna en text, som fungerar som en modelltext. Utifrån den arbetar 

klassen med textens utformning och syftet i de olika delarna i texten  

(Johansson & Sandell Ring 2010:35). 

• Fas 3: Läraren och eleverna skriver en gemensam text i genren. Lärarens uppgift är här att 

skriva, det som eleverna föreslår ska vara med i texten på tavlan, men även ” tänka högt” om 

hur texten byggs upp, såväl språkligt som strukturellt. I gemensamma samtal kring texten, i så 

kallat metaspråk mellan elever och lärare, ställer läraren frågor om språkliga val och textens 

olika steg. Metaspråket hjälper eleverna att komma vidare i texten, men skapar också 

möjligheter för eleverna att få kunskap om språkets uppbyggnad. Läraren styr elevernas 

förslag, så att textens innehåll följer den genre klassen arbetar med för tillfället. Läraren stöttar 

eleverna så att de kan känna en säkerhet, i den kunskap de redan har.  

(Johansson & Sandell Ring 2010:35) 

 

• Fas 4: Läraren stöttar eleverna i deras självständiga skrivande.  

Genom att läraren intar en aktiv roll i elevens skrivande och ger feedback och respons, kan 

eleven nu ta klivet ut och bli en självständig skribent. 

Elevernas alster kan sedan användas som modelltexter, vilka klassen kan diskutera. Detta 

arbetssätt ger även utrymme för eleverna att bedöma, kritisera och ge råd kring varandras 

texter, vilket stärker elevernas språkliga medvetenhet.  

(Johansson & Sandell Ring 2010:35). 
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Metaspråk - förutsättningen för att eleverna ska bli små lingvister 

 

Metaspråket är ett språk som lärare och elever använder sig av, för att tala om språket de arbetar 

med (Gibbons 2009:96). 

Språkets tre metafunktioner… 

1. Den interpersonella metafunktionen: hur man använder språket för att 

kommunicera och argumentera med varandra  

2. Den ideationella metafunktionen: består av två språkliga företeelser:  

� den experientiella metafunktionen som utgörs av deltagare, omständigheter och 

processer. 

� den logiska metafunktionen som visar hur vi förenar fraser och meningar i olika 

ordning för att skapa logiska sammanhang. 

3. Textuella metafunktionen: organiserar den Ideationella metafunktionen och den 

interpersonella metafunktionen, med hjälp av dem skapas en textuell innebörd (Johansson & 

Sandell Ring 2010:237f). 

3.2 Grupparbete inom genrepedagogiken  
 

Gibbons skriver att ett grupparbete ska vara upplagt så att eleverna ska känna sig manade att 

kommunicera. För att få till bra gruppövningar, som främjar kommunikationen, är det viktigt att 

gruppen består av 4 till 6 personer, att det finns en informationsklyfta mellan eleverna i gruppen 

och att gruppmedlemmarna är beroende av varandras kunskap. Detta görs enklast genom att 

klassen först delas in i expertgrupper. Arbetet går ut på att varje enskild expertgrupp får var sitt 

arbetsområde. Elevernas uppgift i den enskilda expertgruppen är att de ska finna fakta om det 

specifika arbetsområdet, så att var och en av gruppmedlemmarna, blir experter på gruppens 

arbetsområde. När all fakta, i de olika expertgrupperna, har hittas och bearbetats, så är det dags att 

bryta upp expertgrupperna. Nu delas klassen istället upp i hemgrupper som består av en medlem 

från varje expertgrupp. Uppgiften eleverna har i de olika hemgrupperna är, att varje expert nu i tur 

och ordning ska redovisa sitt expertområde. Samtidigt som en expert redovisar, har de övriga 

gruppmedlemmarna i hemgruppen, till uppgift att skriva ner det, som experten redovisar. När alla 

experter i hemgruppen har redovisat klart, ska eleverna skriva en enskild rapport. Rapporten ska 

innehålla den kunskap de fått vid redovisningarna från sina hemgruppsmedlemmar. I detta arbete 

är det inte läraren, som ställer de högsta kraven på den enskilda eleven. Det är de andra eleverna i 

gruppen, som är beroende av hur och vad eleven redovisar, som är de som ställer de påtagligt 

högsta kraven..(Gibbons 2009:43). 
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3.3 Negativ röst om genrepedagogiken 
 

Frøydis Hertzberg är kritisk till genrepedagogikens formalism, som bygger på att man tvingar 

eleverna att skriva efter konstruerade modelltexter. Hon ser en risk med att eleverna inte får 

använda sig av ett personligt skrivande, vilket hon själv anser höja skrivmotivation och självkänsla 

(F. Hertzberg i Bjar 2008: 312).  

 

4. Material och metod  
 

Syftet med den kvalitativa metoden är att få en utvecklad förståelse utifrån 

undersökningspersonens erfarenheter och synsätt på världen.(Kvale & Brinkmann 2010:17). Med 

kvalitativa metoder får man se hela den fysiska människan här och nu, kroppsspråket kan avslöja 

eventuella missförstånd eller obehag inför frågan, vilket ger möjlighet att ställa frågan lite 

annorlunda och om respondenten inte svarar tillfredsställande kan man ställa följdfrågor, vilket ger 

en god validitet . Man får också se platser och fenomen och kan bilda sig en uppfattning om miljön 

och kulturen där informanten befinner sig. Vid observation har man möjlighet att lära något av det 

respondenten praktiskt visar i sina handlingar. 

Detta kan jag härleda till den tanke jag har kring mitt arbete, därför har jag valt att ta hjälp av 

kvalitativa metoder i form av intervjuer och observationer, för att få fram mitt empiriska material, 

som ska besvara syftet och mina frågeställningar.(Ann Kristin Larsen 2007: 26f) 

 

4.1 Intervju 
 

Jag har valt att använda mig av ostrukturerade intervjuer och en frågeguide, för att på så vis enklare 

kunna följa informanten i samtalet . Denna metod ger möjlighet att individualisera frågorna vilket var 

viktigt i detta arbete då jag intervjuar olika typer av informanter (Stukat 2005:39)  

 

4.2 Observation 

 

Stukat skriver att den osystematiska observationen, går ut på att observatören sitter och beskådar och 

antecknar det som sker i klassrumskontexten, till skillnad från den deltagande observationen där man är 

medverkande i handlingen.(Stukat2005:50) 
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Jag har valt att använda mig av osystematisk observation, eftersom mitt mål är att se hur det går till att 

undervisa i genrepedagogik i verkligheten, innan jag själv är mogen att ta steget ut att använda denna 

metod.  

 

4.3 Etiska aspekter 
 

Inför mina elevintervjuer skrev jag ett brev med svarstalong till föräldrarna, så de kunde ta 

ställning till om de godkände att jag gjorde en klassintervju med deras barn.   

 

4.4 Tillvägagångssätt 
 

Jag har genom mail och telefonsamtal fått kontakt med mina informanter.  

Jag har intervjuat två andraspråkslärare, med olika lång erfarenhet av genrepedagogik.  

 

Presentation av informanterna: 

 

Katja Skog är en aktiv svenska som andraspråkslärare som undervisar i Skyttorpskolan som är 

belägen i Stockholmförortskommunen, Salem, som har ett invånarantal på ca15000.(salem.se) 

Elevantalet med annan etnicitet på Skyttorpskolan uppgår till ca 30 % av eleverna. Då skolan satsar 

på, att få elever med annan etnicitet integrerade i den ordinarie undervisningen, har skolan precis 

påbörjat ett projekt, som har som mål att utbilda all sin personal i genrepedagogik.  

 

Den andra svenska som andraspråksläraren jag har intervjuat heter Britt Johansson, Hon är en av 

dem som kategoriserats in i den grupp som aktivt försöker sätta genrepedagogiken på den svenska 

skolkartan. Hon är bland annat känd från ”Rinkeby projektet”, och har medverkat i ett antal böcker, 

hon är medförfattare till boken Låt språket bära, som jag bland annat har använt mig av i uppsatsen.  
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Presentationer av mina observationer 

 

På Skyttorpskolan har jag observerat när Katja Skog undervisade i en åk 3, när de arbetade i den 

narrativa genren, efter cirkelmodellen. 

Jag hade tyvärr ingen möjlighet att observera Britt Johansson, så att säga live, men har tittat på och 

analyserat de videosekvenser om Genrepedagogik – ”Exemplet Knutbyskolan”, som finns på 

UR:s hemsida. 

4.5 Urval 
 

Jag har gjort avvägningen att inte ta med Britts undervisningsmoment från UR:s hemsida för att det 

då lätt skulle bli en uppsats om Britt Johansson och inte en allmän bild av genrepedagogiken som är 

målet med uppsatsen. Jag har inte heller tagit med det narrativa undervisningsexemplet från UR:s 

hemsida, då jag anser att min observation av Katja Skogs undervisning gav mer.  

 

I beskrivningen av de fyra faserna i cirkelmodellen har jag valt att ta hjälp av boken Låt språket 

bära av Britt Johansson & Anniqa Sandell Ring, anledningen till det är att det där framgår tydligt 

vad som förväntas av läraren.  

 

4.6 Analys av datamaterial 
 

Efter min empiriska insamling av data, analyserade jag resultatet genom att först utgå ifrån mina 

teoretiska begrepp, för att sedan stryka under det som jag kunde härleda till mina teorier i resultatet. 

Det jag har kommit fram till sammanfattar jag i resultat delen  

Jag har även gjort tydliga sammanfattningar av vad materialet visar eller pekar emot, för att sedan i 

slutsatsens kapitel analysera mina svar, för att kunna ge tydligare svar på mitt syfte och mina 

frågeställningar. Jag har valt att sätta in mina bilagor i texten för att på så vis ge en tydligare bild av 

om kritiken är befogad. 
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5. Presentation av materialet  

 

5.1 Vad är genrepedagogik? 

Genrepedagogiken är en undervisningsmetod från Australien, som främst har använts i 

andraspråksundervisning. Genrepedagogiken bygger på Vygotskijs sociokulturella perspektiv på 

lärande, Hallidays systematisk – funktionella grammatik och Rotherys och Martins skolgenrer 

och cykeln för undervisning och lärande. I mina intervjuer och i den teori jag läst framkommer 

det att genrepedagogiken är ett konkret, explicit sätt att undervisa i både ämne och språk samtidigt.  

 

5.2 Hur arbetar lärare med genrepedgogik? 
 

Vid min intervju och observation av den narrativa genren, i Katja Skogs klass framkom att 
klassen arbetade enligt följande: 
 

Fas 1 

Begreppet sagor introducerats genom att eleverna i klassen har fått höra sagor från olika kulturer 

läst sagor två och två. I anslutning till det har ord och begrepp, som eleverna inte förstått eller det 

som läraren ansett vara viktigt retts ut efterhand. 

Fas 2 

Lärare och elever har diskuterat vad en saga är, vad den innehåller och hur den är uppbyggd. I 

detta skede har de tillsammans gjort en tankekarta. 

Eleverna har även fått i uppgift att läsa ytterligare sagor och delat upp dessa utifrån hur sagan 

började, vad den handlade om och hur den slutade. 

Resultatet har eleven därefter fört in i ett krysschema. Med hjälp av schemat har klassen jämfört 

strukturen i de olika sagorna för att gemensamt se ett mönster, hur de flesta sagor är uppbyggda. 

Fas 3 

Man skriver nu en gemensam traditionell saga i klassen, genom att eleverna får komma med 

förslag till vad sagan ska handla om. De flesta tycker att det är både spännande och roligt, vilket 

framkommer av alla händer som är uppsträckta i luften. De använder sig av en annan sexhörning/ 

sexfältare för att skapa en modelltext hur man skriver en saga, för att visa eleverna strukturen och 

mönstren. En strukturerad mindmap/ tankekarta innehåller det som eleverna och Katja har kommit 

överens om att sagan ska innehålla. Katja påpekar för mig att arbetet generellt går till så att läraren 

styr mycket, så att innehållet stämmer överens med vad en saga ska innehålla, det blir en 

modelltext. 
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Fas 4 

När det gemensamma arbetet är klart, ska alla elever utifrån ett tomt schema utföra övningen 
självständigt, för att slutligen skriva en egen saga. 
 
Katja berättar att när alla har skrivit klart sina självständiga sagor, så ska eleverna göra lådor, som 
ska bli tredimensionella sagogestaltningar, som sedan ska visas upp för föräldrarna. 
 
Vid min observation och analys av de videosekvenser på URs hemsida kom jag fram till att lärarna 
där arbetar enligt följande: 
 

 

Den förklarande genren  

Fas 1 

Här får eleverna bygga en elektromagnet och beskriva hur den ser ut och fungerar, de ska även 

hitta genrens deltagare, det vill säga de delar som elektromagneten består av och genrens 

processer, det man gör, tänker och talar. Dessa delas upp med hjälp av röda och gröna papperskort, 

där de gröna korten representerar processerna och de röda korten representerar deltagarna.  

Fas 2  

Klassen delas upp i grupper om fyra, varje barn i gruppen får varsin uppgift som tydliggörs genom 

att läraren delar ut ett kort till varje elev med texten, ”ordförande”, ”sekreterare”, ”expert” och 

”tidshållare” . Därefter blir varje grupp tilldelad en bunt med bilder, en bunt röda kort med de ord 

som de i den tidigare fasen kallat deltagare och en bunt gröna kort med de ord som de i den 

tidigare fasen kallat processer. Gruppernas uppgift är att genom diskussion få bilderna, om hur 

man gör en elektromagnet, att hamna i rätt ordning. Därefter placeras orden ut, så att de stämmer 

med bilderna. Eleverna tar uppgifterna på största allvar och utför dem med stor entusiasm. Läraren 

går runt och reder ut begrepp och hjälper eleverna att få bilder och texter i rätt ordning. När korten 

ligger i rätt ordning får eleverna till uppgift att utifrån bilder och text förklara hur elektromagneten 

fungerar.  

 

Fas 3  

En elev från arbetsgruppen ska med enbart bilder, berätta och redovisa, det som gruppen 

tillsammans kommit fram till i fas 2, för den övriga i klassen. 

Före redovisningen får grupperna hjälpas åt att förbereda den som ska redovisa, vilket görs genom 

att de uttalar svåra ord tillsammans. Med hjälp av bilderna upptejpade på tavlan redovisas sedan 

gruppens arbete muntligt av den valda eleven.  
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Fas 4  

Efter redovisningen av elektromagneten får varje grupp ett kuvert med meningar, som eleverna 

kom fram till i fas 2, om elektromagneten av läraren. Nu är meningarna sönderklippta och 

gruppernas uppgift går ut på att de ska sätta ihop meningarna, så att det blir en förklarande text. 

Sedan går de igenom vad de har skrivit, med hjälp av de ituklippta meningarna för att se om den 

förklarande texten stämmer. Övningen avslutas med att läraren och klassen skriver texten 

tillsammans med hjälp av att de ituklippta meningarna läggs på overheaden. Det går till så att 

läraren frågar eleverna, vad texten ska börja med, fortsätta med och sluta med.  

 

 

Den personligt återgivande genren  

Fas 1 

Läraren berättar, att klassen har arbetat med världsreligionerna tidigare och att de nu varit på ett 

studiebesök i en moské. Efter studiebesöket skapar de en tankekarta tillsammans (se bilaga), om 

hur det gick till att besöka moskén, vad de upplevde där, vilka som åkte och vem som tog emot 

dem i moskén. Läraren och eleverna reder även ut svåra begrepp.  

 

Fas 2 

Läraren talar om orienteringen med hjälp av frågelappar som tar upp frågor som när/ var/ vad/ 

vilka/ hur/vem. Här tydliggörs de strukturer som finns inom den återgivande genren, med hjälp av 

att läraren efter att ha frågat klassen placerar ut lapparna i tankekartan.  

 

Fas 3 

Här använder läraren bilder, hon själv ritat med anledning av att man inte fick fotografera på 

studiebesöket, för att tydliggöra i vilken ordning händelseförloppet fortlöpte men också tydliggöra 

begreppen. Läraren sätter bilderna i den ordningsföljd som eleverna föreslår att de ska sitta i. 

 

Fas 4 

Läraren övergår nu när tankekartan och bildernas position är klar till att tala om de 

sammanlänkande orden som ger struktur i texten. 

Nu är det tidsordens (Efter en stund/Därefter/Slutligen/Sedan/I början/Först) tur att placeras in i 

tankekartan.  
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Den beskrivande rapporten.  

Fas 1  

Här får eleverna läsa en text om granen, två och två, för att sedan ta ut fakta i form av stödord ur 

texten. Sedan sätter de tillsammans in dessa ord i en sexfältare/ sexhörning (se bilaga), för att på så 

vis arbeta med textens struktur och få ett stöd när de sedan ska skriva en text. Läraren är väldigt 

mån om att barnen verkligen förstår, vilken ruta orden ska vara i och varför orden placeras där, 

vilket framkommer när läraren går runt i klassrummet och hjälper eleverna, genom att ställa frågor 

som gör att eleverna får tänka själva och komma fram till en lösning.    

 

Fas 2  

När arbetet i fas 1 är färdigt, fortsätter arbetet med att eleverna får arbeta med en dictogloss. Det 

innebär, i det här fallet, att läraren läser ett stycke text två gånger. Eleverna ska efter att de har 

lyssnat på texten, diskutera två och två och försöka så exakt som möjligt återberätta texten 

skriftligt. Läraren ger rådet till sina elever att de ska tänka på vilken del av den beskrivande 

rapporten de hör och vad det handlar om. Läraren hjälper eleverna att minnas genom, att när hon 

går runt i grupperna ställa ledande frågor och visa med handrörelser. 

För att ge exempel på vad hon säger för att hjälpa eleverna har jag valt ut följande citat:  

 

”Vad var det där jag läste om som går från botten till toppen? – grenar. sedan berättade jag något om det som 

sitter på grenarna nämligen – kottar, ja det sitter kottar där men innan jag berättade om kottar så satt? Vad heter de 

där vad är det där små som sitter där – tallen nja, tallen är ett annat träd, jag berättade om barren…. 

Bra ni tänker på orden stam, grenar, barr och blommor och kottar när ni försöker komma ihåg vad det var jag 

berättade om de här olika delarna och så skriver ni i den ordningen “ 

 

 

Fas 3 

Nu går läraren igenom de som eleverna har kommit fram till under dictogloss lektionen, för att på 

detta vis skapa en möjlighet att diskutera, på vilka olika sätt man kan skriva om granen i den 

beskrivande genren. 
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Fas 4  

Det självständiga skrivandet, inom den beskrivande genren, börjar med att eleverna får välja vilken 

landskapväxt de vill skriva om, utifrån de faktablad läraren har plockat fram. Eleverna bearbetar 

sedan självständigt texten genom att använda sig av var sin sexfältare för att kunna strukturera 

texten. Läraren går runt i klassrummet och hjälper eleverna att förstå de olika begreppen i 

faktatexten och ser till att texten hamnar i rätt ruta i sexfältaren. Allt eftersom de är klara med ett 

fält eller har gjort hela sexfältaren skriver eleverna en beskrivande rapport .  

 

 

5.3 Finns det någon grund för den kritik som Frøydis Hertzberg 

framför om genrepedagogikens formalism? 

 
I min intervju med Britt Johansson framkommer det att i ett visst skede av genrepedagogiken, när 

man går ifrån att skriva den gemensamma texten för att eleven för första gången ska skriva den 

självständiga texten, ligger elevtexten nära den modelltext som klassen tillsammans har skapat. 

Eleven har använt sig av modelltexten och i de flesta fall kanske bara bytt ut ett enstaka ord. För 

att i nästa skede bearbeta om texten igen, ju fler omarbetningar desto mer ”egen” text blir det. 

Hon säger vidare att i den traditionella undervisningen är det ofta så att eleven skriver av en text ur 

en bok, inom genrepedagogiken är det inte så eftersom ”eleven utgår ifrån nyckelord och 

formulerar texten själv, så att det blir en egenproducerad text” och ” ju säkrare eleven blir på att 

skriva desto mer självständiga blir elevens texter, då har de även de redskap som krävs för att 

skriva självständigt och kreativt.” Britt menar att det som inte genrepedagogikens elever har är 

”det gulliga sättet att skriva på”, det vill säga skriva lite hur som helst men som hon uttrycker det ” 

det är inte gulligt hur länge som helst, det som är gulligt i tvåan är katastrof i femman” det här 

stadiet går inte över av sig själv hos alla elever.  
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5.3.1 Det magiska äpplet-en gemensamsaga i den narrativa genren  

I Katjas klass, som arbetade med den narrativa genren, skrevs denna gemensamma saga direkt in i 

datorn. 

 
”Det magiska äpplet” 
Det var en gång en flicka som hade mörkt hår och var 10 år. 

Flickan hette Tanja. Hon hade alltid fina kläder. Hennes tröja var grå och fin. Tanja brukade inte 

smutsa ner sig. 

Tanja var lycklig. Hon bodde med sin moster Alice på Mosshagestigen 7. 

En dag mitt i sommaren när Tanja var ute i sin trädgård såg hon tre små troll som var en halvmeter 

stora. De var gröna och hade vårtor på hela kroppen. De grävde en grop.  

Tanja skrek – Hjälp!!! Och sprang sin in till sin moster. Trollen gömde sig i buskarna och när 

moster Alice kom ut för att se vad som skrämde Tanja så fångade trollen henne. Efter det satt de en 

bindel på hennes ögon. Sedan lastade trollen moster Alice på en underjordisk gruvvagn och förde 

henne till sitt berg. Trollen var väldigt dumma. De kedjade fast henne i berget. Trollen tog fram en 

stor svart kittel som de satte över en eld. Sedan tog de fram knivar, morötter och peppar och 

började laga mat. När vattnet i kitteln började koka stoppade de moster Alice i grytan. 

Hemma på Mosshagestigen började Tanja leta i gropen som trollen hade grävt.  Hon hittade ett 

magiskt äpple som glittrade och glänste. Hon tog en stor tugga och då blev hon starkare. Tanja 

hoppade ner i gropen och sedan gick hon till trollens berg. Med hjälp av äpplet kunde hon bli 

osynlig så hon gick in i trollens grotta. Där såg hon sin moster som höll på att bli uppäten. Då blev 

hon arg och sprang fram till kitteln för att rädda sin moster. Hon ryckte av kedjan och lyfte upp 

Alice. Sen sprang de hem. Snipp, snapp, snut, så var denna saga slut. 
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5.3.2 En sexhörning/sexfältare för sagor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientering 
Speciella ord 

• Det var en gång… 
 

• Snipp, snapp, snut 

så var denna saga 

slut 

• En flicka som har 

mörkt hår och är 

10 år. 

• Tröjan är grå och 

fin. 

• Flickan heter 

Tanya och är alltid 

glad. 

• Hon bodde med 

sin moster på 

Mosshagestigen 7. 

Komplikation 

 

 

• Tre små troll 

fångar Tanyas 

moster och kedjar 

fast henne i sitt 

berg.  

• Dom vill äta upp 

henne. 

Magi / fiktion 

 

 

• Tre troll som 

pratar. 

• När Tanya 

gräver i sin 

trädgård hittar 

hon en magisk 

frukt som 

hjälper henne 

att befria sin 

moster.  

Goda deltagare 

Tanya hjälper sin 

moster. 

Moster Alice 

Hjälpsam 

omtänksam 

 

Onda deltagare 

Trollen 

Vårtor, gröna, arga 

Grym  

elak 

 

Lösning 

Tanya trollar bort 

trollen och räddar 

Moster Alice. 
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5.3.3 En elevsaga  
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Den självständigt skrivna sagan följer den struktur som finns i modelltexten . Den börjar det var en 

gång, har olika komplikationer, beskriver magi och fiktion, det finns goda och onda deltagare samt 

en lösning. Innehållet i elevens text är påhittad och skiljer sig från modelltexten. 

 

5.4 Vilka är genrepedagogiken till för? 
 
Den kritiska rösten  

I den elevintervju jag hade om hur det är att arbeta med den narrativa genren, framkommer det att 

de flesta elever tycker att arbetet är roligt, när de får komma med förslag. På min fråga om det kan 

vara tråkigt ibland, blir det tyst i klassen ett bra tag, innan en elev räcker upp handen och utbrister” 

att skriva i grupp, då får man själv inte bestämma vad man vill ha med, för att om läraren tar alla 

andras förslag utom ens eget så kanske läraren inte tycker att det var så bra, det man säger 

alltså…”  

 

Vad ger den genrepedagogiska undervisningsmetoden som inte andra ger?  

När jag ställer frågan till mina båda informanter om varför de har valt att börja arbeta med 

genrepedagogik framkommer det av svaren att Katja anser att ”alla elever får en chans att visa att 

de kan. De svaga eleverna har kommit i skymundan i den traditionella undervisningen. De starka 

eleverna har vetat hur man skriver och vad som krävs av dem och har därmed klarat den implicita 

(underförstådda) undervisningen. De svaga eleverna gör inte det, utan behöver få den explicita 

(tydlig, konkret) undervisning, som genrepedagogiken ger”. Katja tror inte heller att ”elever som 

är starka ifrån början, missgynnas i den här typen av undervisning, utan tvärtom, och förklarar att 

man kan hitta sätt även för dem att utvecklas. I arbetet i grupp kan man även lyfta de starka 

eleverna. Det bästa sättet att lära sig är genom att lära andra, eftersom det är då man befäster 

kunskapen. Det är lätt att säga att man kan, men svårare att bevisa. När eleverna ingår i 

expertgrupper måste den starka eleven se till att gruppen klarar av uppgiften, vilket är ett sätt att 

befästa kunskapen.” 

Både Britt och Katja pekar på att genrepedagogiken ger metoder för läraren att ge redskap till 

eleverna att utvecklas i sitt skriftspråk och sina ämneskunskaper samtidigt.  

 

I min intervju med Britt framkommer det att hon valde genrepedagogiken efter att hon hade en 

klass med andraspråkselever, vilket fick henne att söka en utbildning till svenska som 

andraspråklärare, på distans. I intervjun framkom det, att hon på den tiden arbetade intensivt med 

språkbasprogrammet - ”listiga räven projektet”¹ Trots att hon hade avsatt mycket tid till läsning, 
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där hon läste högt för barnen, där barnen själva hade läst massor med böcker utifrån sina egna 

intressen och det hade funnits många böcker i klassrummet, var det inte någon större skillnad i 

elevernas språk. Detta kunde hon se genom att hon hade gjort kontinuerliga performansanalyser²  

på eleverna sedan årskurs ett. Hon började med att muntligt undersöka och analysera deras språk, 

genom att spela in och transkribera, sedan fortsatte hon med deras skrivna texter, Britt berättar att 

utbildningen hade givit henne en helt annan attityd till andraspråksinlärningen och dess elever, 

men hon hade inte kunnat förändra elevernas resultat, kursen räckte inte till. Utifrån elevernas 

resultat bedömde hon att hälften av eleverna, skulle få svårigheter att läsa de texter som krävdes 

för de olika ämnena och att skriva på den nivå som förväntades i årskurs fyra. När hon läste 

fortsättningskursen så var Gibbons bok ”Stärkspråket stärk lärandet” huvudbok. Det var den första 

boken som praktiskt talade om hur man lär barn. Hon berättar att hon använt sig av Gibbons 

metoder och att hon från den ena lektionen till den andra kunde se en språklig förbättring i 

klassen. (15/11-2010 intervju med Britt Johansson)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________ 

¹ Listiga räven är ett skriv och läsprojekt som med hjälp av skönlitteratur och faktalitteratur lär barnen finna det lustfyllda 

läsandet. Som utgår i ett treårigt projekt i stockholmsförorten Rinkeby med barn med annan etnicitet än svenska(Alleklev & 

Lindvall). 

 

² Performansanalys Är en lingvistisk metod som används av svenska som andraspråks lärare för att kunna avgöra/ diagnostisera, 

den befintliga språkkunskapen och språkanvändningen hos sina elever.  (Abrahamsson &Bergman (red) 2009) 
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6. Analys av materialet 
 

6.1 Vad är genrepedagogik? 
 
För att ge svar på denna fråga vill jag åter koppla till min tidigare forsknings del där jag beskriver 

vad genrepedagogik är, ut ifrån den framkommer det att genrepedagogiken härstammar från 

Australien(Holmberg 2009:3) och bygger på två teorier och en metod (Johansson&Sandell Ring 

2010:30f). I både min tidigare forsknings del och i mitt empiriska material framkommer det att 

genrepedagogiken är ett konkret sätt att undervisa i både ämne och språk samtidigt.  

Genrepedagogiken har en stark förankring i Vygotskijs sociokulturella perspektiv som utgör det 

första benet i den genrepedagogiska modellen. Genrepedagogikens ”stöttning” baseras på 

Vygotskij´s begrepp om den närmaste utvecklingszonen. Med stöttning menar Gibbons att läraren 

ska ge en stödjande undervisning i språket, tills eleverna besitter sådana kunskaper att de kan 

utföra eller skriva texten självständigt, då tas den stödjande undervisningen successivt bort, för att 

bytas ut mot andra stödjande insatser för nästa steg i utvecklingen(Gibbons 2009:29).  

I genrepedagogiken är det inte viktigt, att veta vad ett t.ex. verb är, utan vad det har för funktion, 

för texten eller språket. Detta är ett exempel på Hallidays funktionella grammatik (Johansson & 

Sandell Ring 2010:225f), som utgör det andra benet i den genrepedagogiska modellen. 

Genrefamiljerna som beskriver de olika genrerna, cirkelmodellen som utgörs av fyra faser och 

metaspråket som skapar en språklig medvetenhet i klassen är Rotherys och Martins metoder vilket 

utgör det tredjebenet av den genrepedagogiska modellen. Genom mina observationer av och de 

beskrivningar jag läst och refereat till om de fyra faserna, har jag förstått att genrepedagogiken 

utgår ifrån en gemensamhets akt i form av språk och kommunikation mellan lärare - elever och 

elever - elever. 

 

6.2 Hur arbetar lärare med de olika genrerna i genrepedagogiken? 

 
I resultatdelen har jag beskrivit hur Katja Skog på Skyttorpskolan och hur lärarna på UR´s hemsida lagt 

upp sin undervisning. De genrer som berördes var: den narrativa genren, den förklarande genren, den 

personligt återgivande genren och den beskrivande rapporten. I en jämförelse mellan hur lärarna 

har lagt upp sin undervisning och hur det ”ska” vara, enligt Johanssons & Sandell Rings beskrivning av 

de fyra faserna i den genrepedagogiska cirkelmodellen, framkommer det att  
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lärarna gör lite olika, beroende på vilken genre de arbetar med. Det som är generellt för alla genrer är att 

den ena uppgiften leder till nästa. Det framgår inte i mina observationer hur de går tillväga för att 

ta reda på elevernas förkunskaper, i min intervju med Katja framkommer att hon gjort 

performansanalyser. Det säger även Britt i sin intervju, så jag antar att det är så de gör, för att ta 

reda på den språkliga förkunskapen, annars verkar de göra olika aktiviteter för att få en gemensam 

erfarenhet i klassen och utifrån den fortskrider arbetet. I mina observationer har det framkommit 

att det finns olika sätt att bearbeta texten med olika hjälpmedel. Lärarrollen generellt, i alla mina 

observationer, är hela tiden aktivt tydliggörande och stöttande. I Gibbons bok ”Stärk spåket stärk 

lärandet” står det att lärarens uppgifter i genrepedagogiken är att ge stöd i bemärkelsen 

information och redskap till eleven tills dess att eleven förstår och har kunskaper, så de kan göra 

en uppgift självständigt. Genrepedagogikens stöttning utgår ifrån Vygotskijs begrepp om närmaste 

utvecklingszonen - att det barnet gör med stöd från en vuxen i dag, kan barnet göra självständigt i 

morgon(Gibbons 2009:29). Det ser man inte minst i den beskrivande rapporten där läraren, med 

hela sin själ, försöker få eleverna att klara uppgiften, fastän det är ett elevarbete. Av min ringa 

erfarenhet att döma är det ytterst ovanligt, många lärare skulle nog bara ha lämnat elevgruppen 

vind för våg, för att de redan har fått en instruktion. I genrepedagogiken finns läraren alltid där, för 

att reda ut begreppen, visa med ett talande kroppsspråk hur hon menar. I genrepedagogiken finns 

det inga hemligheter, allt är väl klargjort för eleverna, så att det verkligen går fram vad budskapet 

eller syftet med uppgiften är. Det verkar vara så att man endast talar om den uppgift, som man ska 

göra här och nu och inte vad nästa steg innebär, innan man har kommit dit. Läraren använder sig 

av olika hjälpmedel, för att eleverna och läraren tillsammans, ska hitta textstrukturen. Samarbetet 

och kommunikationen är tydlig, vilket framkommer både i de bildsekvenser jag har tittat på och 

analyserat på URs hemsida och i klassrummet på de lektion jag observerade. Det är svårt att exakt 

beskriva interaktionen här, då det inte riktigt går att höra allas diskussioner. Jag kan dock se att det 

är en tydlig interaktion mellan elev och elev, inte minst i de grupparbeten, som läraren i den 

förklarande genren använde sig av i undervisningen. Ett grupparbete ska enligt Gibbons vara 

upplagt så att eleverna är beroende av varandras kunskap och tvingas att kommunicera med 

varandra. 

Inom genrepedagogiken delar man ofta upp klassen i hem- och expertgrupper för att uppnå en 

informationsklyfta som gör att kommunikation blir en nödvändighet. Grupparbetet går ofta till så 

att eleverna i klassen först delas in i ett antal expertgrupper, inom dessa expertgrupper får 

medlemmarna även uppgifter emellan sig för att gruppen gemensamt ska kunna utföra arbetet. 

Varje expertgrupp får var sitt ämnesområde de ska finna fakta kring, när detta är gjort delas 

klassen in i hemgrupper som består av en elev från varje expertgrupp. Nu ska var och en i 

hemgruppen redovisa sitt expertområde och de övriga som lyssnar har till uppgift att skriva ner de 
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fakta de får av elevredovisningen. Oftast ska eleverna, efter redovisningen skriva rapporter, på den 

ihopsamlade informationen, vilket gör att det ställer höga krav på förarbete hos den redovisande 

eleven(Gibbons 2009:43). Det finns även en interaktion mellan lärare och elever, exempel på det 

är när de ska reda ut vad ord betyder, hur texten ska placeras för att bli rätt placerad, vilka delar i 

texten som ska utgöra vad och vad texter ska innehålla, samt hur uppgiften går till. 

6.3 Vilka är genrepedagogiken till för? 
 

Det framkommer av min inledning att genrepedagogiken är en undervisningsform, som främst har 

använts av svenska som andraspråkslärare och för elever med annan etnicitet, som ska lära sig det 

undervisningsspråk som finns i svenska skolor. På senare tid har man förstått att barn med 

specifika läs och skrivsvårigheter (Vad händer med läsningen s.10) behöver en explicit 

undervisning, därför finns genrepedagogik inlagt i specialpedagogernas utbildning. (Mailkontakt 

med dyslektikerförbundets föräldraförening). Man har även insett att det generellt finns stora 

skillnader i vilka förkunskaper barn har med sig hemifrån, som gör att undervisningen måste vara 

mer explicit än man tidigare trott, för att alla elever ska ha samma förutsättningar att klara 

skolgången. (Vad händer med läsningen).  

”I många skolor har man antagit att barn automatiskt lär sig att skriva om vitt skilda ämnen i många 

olika genrer, precis som de en gång lärde sig att tala, bara betingelserna och förväntningarna är de 

rätta.” (Gibbons 2009 :87) Min tolkning av Gibbons är att, man inom genrepedagogiken är negativ till, 

den undervisning, där man utelämnar elever som inte automatiskt, kan tillgodogöra sig skolspråket. 

Den sociokulturella teorin, utgår ifrån att det är genom samarbete med andra och mer erfarna, som barn 

lär sig först, för att sedan kunna själv. Explicit skrivundervisning och stöttning är viktiga moment i 

genrepedagogiken, stöttningen är till för att stötta eleven innan de kan själva då den successivt kan 

tas bort. 

Man kan tro att de starka eleverna inte har någon som helst vinning av genrepedagogiken men 

som framkommer av min intervju med Katja Skog i min resultatdel, så ser hon arbetet i grupp som 

ett värdefullt sätt för de starka eleverna att befästa sina kunskaper. Det påminner om det Vygotskij 

inspirerade begreppet Peer tutoring, som går ut på att barn med en god kunskap samarbetar med 

ett barn som kanske inte har samma erfarenhet och förståelse. Målet är att den svagare eleven, ska 

ges möjlighet att få kunskap med hjälp av en klasskamrat som kan mer, för att sedan kunna 

självständigt. Tanken är att den som ska lära sig har lättare att lära av en jämnårig kamrat. Den 

elev som besitter kunskapen och ska lära ut vinner på samarbetet genom att eleven måste bearbeta 

sina egna kunskaper, för att kunna förmedla den och lära sig formulera utmanande frågor. Detta 

gör att eleven befäster och utvecklar sina kunskaper. Båda eleverna får ett bättre självförtroende, 
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större motivation och insikter i att alla är viktiga i gruppen.(Williams, Sherdian, Pramling 

Samuelsson 2000).  

6.4 Finns det någon grund för den kritik som Frøydis Hertzberg 
framför om genrepedagogikens formalism? 
 
Hertzberg som är kritisk till genrepedagogiken menar att det finns en risk med att man tvingar barn 

att skriva enligt konstruerade modelltexter, då det kan ge upphov till att barnens skrivmotivation 

och fantasi hämmas. (F. Hertzberg i Bjar 2008: 312). 

I elevintervjun framkommer ett missnöje till att skriva i grupp. Elevcitatet kan tolkas som att 

eleven tycker att momentet lätt kan bli att sitta av tiden och vänta på sin tur, istället för att få 

utnyttja sin kreativitet och lust att skriva. Men när man gör en jämförelse av den modelltext som  

Katjas klass skrev tillsammans och den elevtext som en elev skrivit självständigt, kan jag se en klar 

skillnad i innehållet på de båda berättelserna. Den gemensamma sagan handlar om en flicka som 

bodde med sin moster, som blir tillfångatagen av tre troll. Flickan hittar ett förtrollat äpple, när hon 

letar efter sin moster. Med krafter som gjorde henne både stark och osynlig befriar flickan sin 

moster och de kan återvända hem sagan börjar med det var en gång och avslutas med snipp snapp 

snut nu är denna saga slut. 

Den självständigt skrivna sagan börjar med det var en gång, men till skillnad från den 

gemensamma sagan så handlar denna saga om en hund som bodde med sin husse. Berättelsens 

händelse utspelar sig när hunden blir bortförd till ett laboratorium av en förvandlad professor, som 

ville göra hunden till en hjälte, men hunden kunde plötsligt  flyga och flög ut genom fönstret till 

sin husse som numer hade fått en flickvän och de firade jul tillsammans .Författaren låter detta bli 

det lyckliga slutet som också avslutas med  snipp snapp snut nu är denna saga slut. Författaren av 

den självständigt skrivna sagan har använt samma form av saga som modelltexten med början det 

var en gång, beskrivning av karaktärerna, en händelse / en komplikation / ett problem som får en 

lösning och ett lyckligt slut. Sagan har ett helt annat innehåll, som jag skulle vilja påstå vara 

inspirerad av den animerade familjefilmen ”Bolt” och kanske elevens längtan till julafton och alla 

dess förberedelser. Den har inget med den ursprungliga sagan att göra i övrigt. Att döma av vad 

Britt säger i den intervju så är genrepedagogiken en ganska missförstådd pedagogik som forskare 

inte riktigt tagit på allvar, utan endast tittat på texter av barn som inte har hunnit göra alla steg i 

genrepedagogikens cirkelmodell.  
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7. Diskussion/slutsats  
 
Syftet med min uppsats har varit att ta reda på hur genrepedagogiken fungerar. Om metoden passar 

alla elever samt skapa en större förståelse kring genrepedagogiken. Om den kritik som Hertzberg 

framför stämmer överens med verkligheten. Det jag har kommit fram till, är att genrepedagogiken 

är en australiensisk undervisningsmodell i både språk och ämne. En metod för att lärare ska kunna 

ge en explicit undervisning till sina elever. Att genrepedagogiken kräver sin lärare kunde jag 

absolut se hos de lärare jag har studerat, men tydligast var det hos Katja Skog som jag observerade 

så att säga live. Som lärare inom genrepedagogiken måste man ha en stark språklig medvetenhet, 

men man bör även ha goda ämneskunskaper i vitt skilda ämnen. Samarbete mellan språk och 

ämneslärare är det optimala, men i praktiken är det nog snarare så, som jag även sett vid mina 

observationer, att läraren axlar hela ansvaret själv.  Det jag har lärt mig om genrepedagogiken, som 

jag inte riktigt hade klart för mig innan detta arbete, är att läraren är mycket delaktig i elevernas 

arbete. Den stöttande funktionen går ut på att göra tillsammans, vilket kräver att läraren är väldigt 

närvarade. Läraren hjälper eleverna att hushålla med sin energi. Detta kunde jag se i mina studier 

av lärarna t.ex. så skrev Katja in elevernas förslag i datorn, så att eleverna själva endast behövde 

koncentrera sig på att komma på idéer och ge synpunkter till sagan. Eleverna kunde på detta vis 

slippa det energikrävande arbetet med att att forma bokstäverna och endast koncentrera sig på 

väsentligheterna i arbetet. I observationen av den beskrivande rapporten, klargörs det vad eleverna 

ska göra, på ett så tydligt sätt, att läraren nästan ger eleverna svaret på uppgiften. Här krävs det 

med andra ord en hel del planering och kreativitet av läraren. När uppgiften är utförd tillsammans 

och fullständigt klargjord för alla elever, det vill säga när alla kan och förstår uppgiften, då kan 

eleverna göra den självständigt. Genrepedagogiken kräver även sina elever, inte bara att de ska 

vara aktivt kunskapsjagande de ska även ha en smula tålamod, kunna samarbeta och förmedla sina 

egna kunskaper i arbetet i grupp. I mitt arbete kan jag inte se någon grund för den kritik som 

Frøydis Hertzberg riktar mot genrepedagogiken. I min analys av elevtexten och den gemensamt 

skrivna texten, framkommer att det är skillnader innehållsmässigt mellan modelltexten och den 

individuellt skrivna texten. Den enda likheten mellan de båda texterna är att strukturen från 

modelltexten finns kvar i den enskilt skrivna texten. Så slutsatsen blir alltså att elevens kreativitet 

och fantasi inte påverkas av genrepedagogiskt arbete med text. Tydligheten i genrepedagogisk 

undervisning är bra för alla elever, eftersom eleverna får riktlinjer för vad som förväntas av dem, 

hur slut resultatet ska bli och vilken väg som krävs för att nå dit. Det jag däremot fick ut av mina 

elevintervjuer var att elever med goda förkunskaper, kunde känna det som en lång väntan vid vissa 
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moment, detta gör att jag kan se ett behov av att vissa moment individanpassas, så att elevernas 

motivation och kreativitet upprätthålls för att lektionerna ska gagna alla elever.  

För genrepedagogiken är till för alla elever. Det vill säga att alla elever lär i genrepedagogisk 

undervisning, för det handlar inte enbart om ett arbete med text, utan även ämneskunskaper. Jag 

väljer här att sammanfatta vad den språk- och ämnesintegrerade undervisningsmetoden, genrepedagogiken 

går ut på, med att citera Britt Johansson ” Det finns en ram, men inom ramen är det ganska fritt”. 

8. Ytterligare forskning 
 
Då min uppsats inte på något plan är generell, skulle det kanske vara intressant att ta reda på om alla 

elevtexter inom genrepedagogiken blir självständiga till slut eller om det finns undantag. För att 

kunna göra det krävs det naturligtvis att man får tillgång till dessa texter. Och gör ordentliga 

analyser av texterna. En annan forsknings idé är att följa en klass under en längre period och 

undersöka själva språkutvecklingen och då gärna i en klass med både första och andraspråkselever 

för att se om alla elever har utbyte av genrepedagogiken.  
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9.3 Otryckta källor: 

Observation och intervju av och med Katja Skog 12/10-10 

Intervju med Britt Johansson 15/10-10 

Observation 20/10-10 av videosekvenser på: 

http://www.ur.se/pedagog/Metod-och-inspiration/Genrepedagogik--exemplet-Knutbyskolan/  

Email kontakt med Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn 18/10-10 

 

10 Bilagor: 

Bilaga 1. Intervjuguide 

Bilaga 2. Brev till föräldrar 

Bilaga 3. Tankekarta 

Bilaga 4. Brev till/från Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn 
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Bilaga 1 - Intervjuguide 

 

Intervjuguide 

 
Inledande frågor 

Vem är du/ni 

Arbetat hur länge? 

Genrepedagogik? 

Varför genrepedagogik? 

Resultat? 

Kritik mot genrepedagogik? 

 

Tack för intervjun 
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Bilaga 2 - Brev till föräldrar 

 
Hej 
  
Mitt namn är Annika Karlsson, jag är lärarstudent på Södertörns högskola. 

I samband med mitt examensarbete, har jag fått tillåtelse av, skolans bitr. rektor, att få komma 

och titta hur det går till att undervisa i genrepedagogik, som är mitt uppsatsämne. Jag kommer 

bland annat få träffa era barn på tisdag den 12/10-10. Men för att få ett bra material till 

uppsatsen/examensarbetet, skulle jag behöva höra vad eleverna tycker om genrepedagogik. För 

att få det behöver jag ha er tillåtelse. Därför ber jag er föräldrar med detta brev, att få ställa några 

generella frågor, till era barn om genrepedagogik.  

Barnen kommer aldrig att nämnas vid namn i uppsatsen, utan kommer endast att utgöra en röst 

för vad elever generellt tycker om genrepedagogik. Svarsmaterialet kommer att förvaras och 

bearbetas så att ditt barn är anonym, genom hela processen. 

 
Exempel på frågor jag kommer att ställa till klassen är: 
 

• Vad är genrepedagogik? 
 

• Hur arbetar ni med en text? 
 

• Vad är roligt med att arbeta med en text? 
 

• Vad är tråkigt med att arbeta med en text? 
 

• Vad lär man sig? 
 

 
 
Tack på förhand 
 
Annika Karlsson 
 
Har Du/Ni frågor får du gärna maila mig: annika05.karlsson@student.sh.se 
 

 

□ Ja, jag godkänner att Annika Karlsson får ställa frågor till mitt barn om genrepedagogik.  

 

□ Nej, jag godkänner inte att Annika Karlsson ställa frågor till mitt barn om genrepedagogik, 

fastän att materialet kommer förvaras och bearbetas så att mitt barn får vara anonym. 
 
Målsmans underskrift 
 
 
___________________________________________________________ 
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Bilaga 3 - tankekarta 

 
 

 
 
Http://www.ur.se/pedagog/Metod-och-inspiration/Genrepedagogik--exemplet-
Knutbyskolan/Atergivande-text/Lektionsexempel/Tidsord/#mediacontentUR.se 
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Bilaga 4 - Brev till/från Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn 

Hej! 

När elever med dyslexi läser och skriver, är det stor risk att avkodning respektive stavning tar all kraft. Då 
får de ingen ork kvar till att fundera på innehållet i texterna. 

Därför borde det vara bra att de med hjälp av genrepedagogik får hjälp att förstå texters uppbyggnad.  

Läraren som använder genrepedagogik bör tänka på att låta eleverna med dyslexi använda alternativa 
verktyg. Om de ska kunna diskutera texterna är det viktigt att de kan få läsa med både ögon och öron, och 
t.ex. använda talsyntes. De bör få skriva på dator, och kunna använda rättstavningsprogram.  

Elever med dyslexi är hjälpta av en strukturerad undervisning. Det belyser t.ex. Mats Myrberg (2003) i ”Att 
skapa konsensus om skolans insatser för att motverka läs- och skrivsvårigheter”. 

Stockholms universitet, institutionen för lingvistik, ger en 60 poängskurs i Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. I 
den ingår en kurs om genrepedagogik. 

Hälsningar 

Susanne af Sandeberg 

 
Föräldraföreningen för Dyslektiska 
Barn 

Surbrunnsgatan 42, 1 tr ö g 
113 48 Stockholm 
Telefon 08-612 06 56 
Fax 08-612 33 77 

Besök vår webbplats! www.fdb.nu  

 

Från: Annika 05 Karlsson [mailto:annika05.karlsson@student.sh.se]  
Skickat: den 18 oktober 2010 09:59 
Till: dyslexi@fdb.nu 

Ämne: gagnas barn med dyslexi, av en genrepedagogiskundervisning? 
 

Hej mitt namn är Annika Karlsson 
Jag utbildar mig till lärare vid Södertörns Högskola. Jag skriver mitt examensarbete just nu, jag har 
valt genrepedagogik, som mitt uppsatsämne. Varför jag vänder mig till er, är för att jag vill veta 
om barn med dyslexi, gagnas av en genrepedagogisk undervisning, Och/eller om ni vet 
någon/några  specialpedagog(er), som undervisar genrepedagogiskt i Stockholmsområdet.   
 
Mvh 

Annika Karlsson 


