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SAMMANDRAG 

Syftet med denna uppsats var dels att titta på genrepedagogik som verktyg för att stärka 

svenska som andraspråks elever i sin skriftliga förmåga, vilket inte minst handlar om att 

bättre förstå det mer abstrakta skolrelaterade språket. Man vet idag att många 

andraspråkselever har ett fungerande vardagsspråk men saknar kunskaper i det mer 

abstrakta skolrelaterade språket. Ett annat syfte jag hade var att se hur man kan koppla 

genrepedagogiken till den nya kurs- och läroplanen som gäller från och med 

höstterminen 2011.  En modell för genrepedagogik, som är med i denna uppsats, är den 

så kallade cirkelmodellen där man går igenom fyra olika faser i sin skrivutveckling och 

där stöttning är mycket viktig genom hela processen.  För att få svar på mina 

frågeställningar så har jag tagit del av forskningslitteratur och gjort intervjuer med sju 

grundskolelärare där samtliga undervisar i svenska som andraspråk. Resultatet visar att 

för att kunna närma sig det mer abstrakta skolspråket behöver dessa elever konkret 

innehåll och stöd av kontexten. Det visar sig då att genrepedagogik är ypperlig för att 

utveckla deras skriftliga förmåga, för att det innehåller så många olika aspekter av 

språket såsom form, innehåll och grammatik men också kultur. Enligt resultaten kan 

samtliga av de intervjuade se starka kopplingar till den nya kursplanen i svenska som 

andraspråk Lgr 11, och då kanske mest dess ämnesövergripande potential. 

 

 

Nyckelord:  

Lgr 11– genrepedagogik – formativ bedömning – svenska som andraspråk 
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1. Inledning 

 
Redan år 2006 var det så många som 14 % av alla elever i den svenska grundskolan som 

hade en flerspråkig bakgrund och enligt de uppgifter som framgår av skolverkets 

statistik så är det just dessa elever med utländsk bakgrund som är starkt 

överrepresenterade bland de elever som inte når grundskolans mål – i samtliga ämnen 

(Lindberg, I OrdiL 2007:151). Detta anses vara ett resultat av att de långt innan de 

behärskar sitt andraspråk tvingas använda språket som huvudsakligt instrument för sitt 

lärande i skolans samtliga ämnen. Ett möjligt problem är att en lärare utan relevant 

utbildning och erfarenhet riskerar att koppla ihop ett relativt korrekt vardagsspråk hos 

eleven med att denne automatiskt har tillräckligt goda kunskaper i svenska språket. Det 

kan därför vara lätt att tolka in att dessa elever skulle klara skolans ämnen bättre än de i 

själva verket gör (Lindberg, I OrdiL 2007:155). Eleverna kan också ha hittat olika 

strategier för att dölja sina brister i det svenska språket. När sedan lärare uppfattar det 

som att eleven följer med i undervisningen blir eleverna automatiskt utan det extrastöd i 

svenska språket som skulle kunna öka deras chanser att nå framgång i skolan. Det är 

därför viktigt att uppmärksamma att det akademiska skolspråket som eleven möter i 

läroboken och förväntas producera i skrift kännetecknas av en högre abstraktionsnivå 

vilket kräver en avsevärt mycket högre språkförmåga och ordförråd än vardagsspråket. 

Ett sätt att utveckla elevens språkförståelse är då att använda sig av metoder såsom 

genrepedagogik och eftersom språket här alltid förekommer i social kontext så 

undervisas eleven explicit i hur olika texter byggs upp, allt efter syfte och mottagare. 

Således kan eleven lära sig att skriva olika typer av texter där också det mer abstrakta 

skolspråket förvärvas eftersom språk och ämne lärs in parallellt.  

 

Med denna inledning hoppas jag ge en bakgrundsbild till varför det är så viktigt att 

svenska som andraspråkselever får den hjälp de behöver för att tillägna sig det mer 

akademiska skolspråket, samt varför jag finner det relevant att undersöka närmare hur 
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man kan stötta dessa elever till att bli mer framgångsrika och nå grundskolans mål, i 

SvA (svenska som andraspråk) såväl som i andra ämnen. Jag kommer således att visa på 

hur undervisningen behöver röra sig från det kontextbundna till det kontextreducerade 

enligt Cummins modell och med genrepedagogiska verktyg (Holmegaard, M och 

Wikström, I 2004:544–545). När vi nu också har en ny läro- och kursplan i höst så 

känns det relevant och befogat att undersöka hur genrepedagogik korresponderar med 

denne, och på vilka sätt eleverna med genremetodiken skulle öka sina chanser att nå 

målen. I den nya kursplanen står det bland annat att eleven ska få de nödvändiga  

förutsättningar som krävs för att utveckla tilltro till sin egen språkförmåga (Lgr 11 s. 

95). Detta inkluderar att utveckla sin förmåga att använda rätt text för rätt kontext. 

Eftersom detta inte är något som de lär sig automatiskt är det desto viktigare att läraren 

är medveten om denna process och kan stötta eleven i sin utveckling.  

Eija Kuyumcu är en av flera som menar att elevernas skrivprocess underlättas om de får 

explicit kunskap om genrer (2004:577). För att få ett lagom stort arbete kommer jag 

främst att titta på hur genrepedagogik kan användas för att utveckla elevens tilltro till 

den egna skrivförmågan.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med denna undersökning är att titta på genrepedagogik, och cirkelmodellen, som 

ett verktyg för att stärka elevens förmåga att uttrycka sig skriftligt och som ett sätt att 

närma sig det mer abstrakta skolspråket som eleven möter i de olika ämnena. Det blir då 

också naturligt att ta in olika aspekter av den nya kursplanen och se hur denna går att 

sammanföra med genrepedagogiken. För att få en lite klarare bild av hur detta kan gå till 

kommer jag även att titta på hur några lärare ser på genrepedagogikens roll i Lgr 11.  

 

Mina frågeställningar är följande: 

 

På vilka sätt hjälper genrepedagogik, och cirkelmodellen, till att utveckla elevens 

skriftliga förmåga?  

 

På vilka sätt kan genrepedagogik användas för att bygga broar från det konkreta 

vardagsspråket till det mer abstrakta skolspråket? 

 

På vilka sätt kan genrepedagogik användas för att öka elevens möjlighet att nå målen i 

Lgr11? 
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2. Tidigare forskning 
 

2.1 Genrepedagogik 

 
Den genrebaserade undervisningsmodellen går flera decennier tillbaka och är ett svar på 

att eleverna inte nådde tillräcklig framgång i skolan enbart genom skolans mer 

traditionella skrivundervisning där de förväntades lära sig att skriva faktatexter genom 

att endast implicit möta texter i läroböcker. Som en motreaktion på detta inleddes 

forskningsprojekt som visade att eleverna faktiskt behövde redskap i form av en mer 

explicit undervisning där man också hjälpte dem att förstå vad som ryms i eller 

efterfrågas i de olika texterna, eller genrerna. Inte minst ansågs det då vara viktigt med 

explicit undervisning för alla de elever som undervisades på sitt andraspråk (Kuyumcu, 

Eija 2004:583).  

 

Inom genrepedagogik har man i allra högsta grad en funktionell syn på språket eftersom 

man tittar på vad det ska användas till, det vill säga syftet med en text. Genrer anses 

vara kulturella konstruktioner där det sociala sammanhang där språket används är av 

stor betydelse. Man kan till exempel genom att använda genrepedagogik i 

andraspråksundervisningen tydliggöra för de elever med annan språklig bakgrund hur 

olika texter i läroböckerna är organiserade. När man talar om genrepedagogik är 

Michael Halliday, en brittisk språkforskare, en frontfigur för den så kallade 

”Sydneyskolan”, även känd som den australienska genreskolan. Han utvecklade den 

systemiska funktionella lingvistiken (SFL) där man ser till ett språks funktionella syfte. 

Halliday reagerade på att det fanns marginaliserade grupper av elever som inte nådde 

skolans mål för läs- och skrivundervisning och ville att alla skulle få samma chans. 

Enligt detta sätt att se på genre ser man det i allra högsta grad som en social process 

men som likväl är strukturerad och målinriktad. ”Språket ses som systematiskt relaterat 

till kontexten vilket ger upphov till olika textmönster, beroende på det sociala syftet 

(Kuyumcu, Eija 2004:575).”  

 

I Australien har man sedan många år bedrivit forskning kring andraspråkselevers 

skolframgång, och trots att vi inte delar skolsystem så finns det all anledning att ta del 

av dessa forskningsresultat (Hägerfelt 2011:47). 
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När man ser på genreinlärning talas det om olika kompetenser; diskurskompetensen och 

den sociolingvistiska kompetensen. Båda dessa anses viktiga eftersom 

diskurskompetensen innebär att man måste behärska vissa normer för hur form- och 

betydelseelement sätts samman till en sammanhängande text. Den sociolingvistiska 

kompetensen å andra sidan är en förutsättning för att anpassa text för rätt syfte eller 

mottagare. En del menar att socialisationen i sig är nog för att eleverna implicit ska 

tillägna sig olika genrer medan Sydneyskolan betonar att explicit genreundervisning är 

nödvändig, och då i synnerhet för dem med annat modersmål än svenska (Kuyumcu, 

Eija 2004:581).” 

 

 

2.2 Den akademiska diskursen 

 

Till skillnad från den vardagliga muntliga kommunikationen är det så kallade 

skolspråket, även kallat fjärrspråk, mer formellt. Här finns oftast inget konkret att ta till 

hjälp i tolkningen utan texter ska tala för sig själva utan hjälp av den materiella 

kontexten. Språket karaktäriseras av hög abstraktion, lexikal täthet, komplexa 

nominalfraser och ett skriftspråkligt ordförråd.  Under skolåldern införlivas successivt 

fjärrspråkliga drag som eleven sedan kan använda i sin egen skriftliga produktion i 

enlighet med valt ändamål (Lindberg, I OrdiL 2007:152). Att lära sig använda rätt 

språkbruk för rätt genre är sådant som tar olika lång tid för olika elever, men sådant som 

påverkar hastigheten är bland annat vilken typ av språk eleven möter i sin omgivning 

utanför skolan.  

 

 Skolarbetet innebär språkanvändning i alltmer kognitivt krävande aktiviteter och uppgifter, där språket 

ska fungera både som avancerat tankeredskap och som ett verktyg genom vilket kunskaper ska utvecklas 

och redovisas, Det ställer stora krav på elevernas förmåga att genom språket förstå, utveckla och uttrycka 

abstrakta begrepp och komplexa samband. Dessutom ska kunskapen värderas ur ett kritiskt perspektiv 

vilket kan utgöra en särskild svårighet för andraspråkselever som ofta får lägga ner ett större arbete än 

andra elever på den rent språkliga förståelsen av stoffet (Lindberg, I OrdiL s. 152). 

 

Enligt Cummins fyrfältsmodell tar det cirka 1-2 år att skaffa sig ett funktionellt 

vardagsspråk medan det i genomsnitt tar 5-10 år att bygga upp ett skol- eller 

kunskapsrelaterat språk som är i nivå med en som har svenska språket som modersmål. 

Hans modell syftar till att börja med det konkreta och gradvis röra sig mot det mer 

abstrakta, med hjälp av mycket stöttning. Gradvis höjs den kognitiva svårighetsgraden 
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och så småningom förväntas eleven att klara kontextreducerade uppgifter på egen hand 

(Holmegaard, M och Wikström, I 2004:544–545).  

 

En viktig uppgift som skolan har är att bygga broar mellan vardagsspråk och skolspråk, 

vilket kan vara en utmaning när man har en klass med olika kulturell och social 

bakgrund. Genom att i interaktion lärare – elev systematiskt utforska och analysera 

olika genrer ges eleverna adekvata modeller och språkliga verktyg för den egna 

konstruktionen av texter i skolrelevanta genrer (Lindberg, I 2006:81). Detta är särskilt 

viktigt eftersom dessa elever ofta har sämre tillgång till dessa modeller utanför skolan, 

och således har svårare att förstå vad som väntas av dem i olika situationer. 

 

2.3 Explicit undervisning och lärarens stöttande roll 

 

När man har undersökt det svenska skolskrivandet så ser man ett stort behov av en 

systematisk skrivträning som ger eleverna mer handfasta instruktioner i hur de ska 

bygga upp olika slags texter så att de tillgodoser syftet med skrivandet (Höög – 

Nyström, C 2010:9). Det har nämligen visat sig i tidigare studier att eleverna tenderar 

att skriva mest i berättargenren vilket inte tillräckligt bra förbereder eleverna för livet 

efter grundskolan. Således har denna kunskap lett till en enighet om att undervisning i 

det diskursiva skrivandet blir allt viktigare (Höög – Nyström, C 2010:7).  Vidare 

förklarar hon att det finns ett behov av både en undervisningsmodell såväl som ett 

metaspråk som underlättar för eleven att kunna tala om sina texter, och därav tror hon 

att den australiensiska genrepedagogiken nu på senare år fått verkligt fäste i Sverige 

(Höög – Nyström, C 2010:9).  

 

Explicit undervisning om basgenrer (bilaga 1) är enligt forskning helt avgörande för 

skolframgång hos andraspråkselever och Gibbons skriver om varje genres särskiljande 

kännetecken där hon redogör för varje genres specifika övergripande struktur och 

uppbyggnad. Inte nog med att en genre har typiska språkliga drag, utan den är också en 

del av en kultur understryker hon (Gibbons, P (2010:162). Att sedan lära sig knäcka en 

kulturs kod genom explicit undervisning av genrer är således mycket viktigt och genom 

att göra detta tydligt för andraspråkeleverna så går deras inlärning betydligt mycket 

enklare (Gibbons, P 2010:163). ”Explicit skrivundervisning handlar om att kunna 

använda sina kunskaper i verkliga livet, språkförståelsen utvecklas alltså samtidigt som 

språket används i ett naturligt sammanhang (Gibbons, P 2006:91 ).” 
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En förutsättning för att kunna stötta elever i denna skrivprocess är dock att läraren själv 

förstår syfte, struktur och språk inom de genrer som används inom sitt specifika 

ämnesområde. Ett sätt att arbeta med genrebaserad undervisning är genom den så  

kallade cirkelmodellen
1
 (Gibbons, P 2010:170). Det är viktigt att veta att cirkelmodell 

för genrebaserad undervisning sker över tid och blir, under elevens skolgång, allt mer 

avancerad. Modellen är flexibel vilket innebär att man kan hoppa över steg två och tre 

om man bedömer att eleverna redan är bekanta med en viss typ av genre. Dock måste 

man alltid se till att tillräckliga kunskaper inom ämnesområdet finns (Gibbons, P 

2010:183). Genom att arbeta efter denna modell förväntas eleverna heller inte klara av 

sådant som är främmande för dem, utan istället tillsammans med lärarens stöttning tänja 

gränserna för sin egen språkutveckling.  

 

Även Gibbons anser att det mer traditionella uppsatsskrivandet inte tillräckligt bra lär 

eleverna hur de ska uttrycka sig skriftligt i olika sammanhang. Vidare ser hon det som 

ett problem att både val av ämne såväl som arbetssätt oftast lämnas upp till eleven själv 

att avgöra. Hon ser bara fördelar med att göra strukturer och förväntningar explicita för 

eleverna, och menar att det snarare är det som främjar deras kreativitet eftersom man 

faktiskt ger dem verktygen för att skriva. Genom att eleverna får kunskap om hur olika 

texter är uppbyggda så ges de också mer frihet att så småningom själva laborera och 

experimentera med texter och att göra medvetna val när de väljer att avvika från en 

genres struktur (Gibbons, P 2006:100–101). 

 

Att lära eleverna att skriva enligt cirkelmodellen tar förvisso tid, men Gibbons förklarar 

att den tiden är väl investerad eftersom så mycket är vunnet genom en sådan process. 

Inte minst kan läraren bistå eleverna med redskap genom vilka de kan reflektera över 

språkets funktion. Man bygger tillsammans upp ett gemensamt metaspråk- det vill säga 

ett språk för att tala om språk (Gibbons, P 2006:96).  

 

Den närmaste utvecklingszonen är en teori som utvecklades av Vygotskij, och som 

bygger på att det finns en optimal zon för utveckling hos varje elev: Zonen har en nedre 

gräns såväl som övre och det är mellan dessa som ny kunskap kan tillägnas. Om 

instruktionen är för svår eller målet satt för högt, blir eleven sannolikt frustrerad eller 

tappar motivationen. Om målet är för lågt innebär det ingen utmaning, och därför lär sig 

                                                             
1
 Bilaga 2 
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eleven helt enkelt ingenting (Hedeboe, B och Polias, J 2008:16). Genom stöttning så 

kan lärare således hjälpa sina elever att utveckla kunskap och förståelse, detta sker 

nämligen i själva interaktionen mellan deltagare när man gör något tillsammans (Ibid).  

 

Scaffolding är ett begrepp som har en något vidare betydelse än stöttning eftersom det  

metaforiskt liknas vid en byggnadsställning som så småningom ska tas bort när 

byggnaden kan stå för sig själv. Läraren betraktas som en vägledare i processen där 

eleven hela tiden ska utmanas att utveckla det de redan kan, och lärarens roll är också 

att titta på elevens språkliga nivå för att bedöma om en elev är redo att gå vidare. Det 

har visat sig att eleverna lär sig bäst i situationer med höga krav och stort stöd, men ett 

av de största problemen för en lärare är att hitta själva balansen mellan utmaning och 

stöd (Hedeboe, B och Polias, J 2008:17). 

 

 

2.4 Med processen i fokus – formativ bedömning 

  

Eftersom bedömning av kunskaper ständigt följer all undervisning och är något som 

eleverna inte kommer ifrån, blir det desto viktigare att titta närmare på om bedömningen 

sker för lärande eller mot lärande.  En bedömning för lärandet innebär att den som bli 

bedömd är involverad i själva processen, och då är medvetenhet såväl som 

kommunikation i fokus (Pettersson, A 2006:12).  En bedömning som stimulerar elevers 

lärande inkluderar elevens nuvarande kunskapsstatus såväl som det eleven framöver ska 

fokusera sitt lärande på. Detta innebär att läraren har en stor medvetenhet om vad eleven 

kan i nuläget såväl som god kunskap om vad styrdokumenten anser vara av vikt att 

kunna. Även elevens lärandepotential såväl som undervisningens möjligheter är i fokus 

och inte minst betonas en medvetenhet om själva bedömningens betydelse för lärandet 

(Pettersson, A 2006:14).  

 

Man kan se kommunikationen mellan lärare och elev som nyckel till att över huvud 

taget kunna medvetandegöra all dessa aspekter. Tyvärr är det så att innehåll och form 

för bedömning oftast görs av någon annan än den som ska bedömas, till exempel 

Nationella prov, NP, vilket gör att mycket kan gå fel redan i själva 

bedömningsprocessen. För att nämna några få exempel så kan detta kan ha att göra med 

ett för snävt eller irrelevant innehåll eller att frågorna är obegripliga för den som ska 

svara. Det är nämligen så att elevens deltagande i bedömningsprocessen bidrar till ett 
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mer positivt resultat. Det har till och med visat sig att en utebliven feedback ger bättre 

resultat än en som är övervägande kritisk (Pettersson 2006:18). 

.  

Enligt formativ bedömning kan eleven metaforiskt ses som ett frö som behöver näring 

för att över huvud taget kunna växa och utvecklas. Den formativa bedömningen är 

betydligt mer komplex än den summativa, varav den senare främst bedömer själva 

kunskapen och där eleven inte har mycket att säga till om när det gäller urval, som till  

exempel N.P. Inte bara undervisningen måste vara flexibel utan också sättet på vilket 

man bedömer eleven på, det vill säga möjligheten för en elev att få visa sina kunskaper i 

olika situationer och på olika sätt.  Inte minst är det viktigt att beakta aspekter såsom de 

sociala, kulturella och politiska sammanhang i vilken bedömningen sker (Pettersson, A 

2006:11).  
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3. Metod och material  

 

3.1 Metod 

 
Min intention var att intervjua minst fyra grundskolelärare och det i form av så kallade 

semistrukturerade intervjuer, det vill säga att samma frågor ställdes till alla informanter 

men frågorna hade öppna svarsmöjligheter. Detta var ett medvetet val, eftersom det ger 

informanterna möjlighet att föra fram sin unika åsikt även om frågorna är desamma. 

 

3.2 Material och urval 

 
Härmed kommer en kort presentation av de lärare jag har intervjuat inför denna uppsats. 

Lärare A och B undervisar främst i SvA med årskurs 1-5. Lärare C undervisar i svenska 

och engelska på en kommunal grundskola. Lärare D undervisar i SvA för barn 6-11 år 

men har även erfarenhet från arbete i förberedelseklass för barn 7-11 år. Lärare E och F 

lämnar gemensamt svar och undervisar även de vid en kommunal grundskola i ämnena 

SvA, matte, eng och so i ett resurscentrum för elever i behov av särskilt stöd. Lärare G 

undervisar i samtliga so-ämnen parallellt med studier i svenska som andraspråk II vid 

Karlstads universitet.  Jag har medvetet valt att intervjua lärare som arbetar med olika 

åldrar i grundskolan och de lärare som jag har med i min undersökning har under 

kompetensutvecklingsdagar på skolorna förkovrat sig i Lgr 11, även om de ännu inte 

har någon praktisk erfarenhet från att arbeta enligt de nya målen. Denna teoretiska 

erfarenhet är av betydelse för att kunna koppla genrepedagogik till Lgr11. 

 

3.3 Procedur 

 
Vid ett möte där vi träffades lärare och diskuterade Lgr11 frågade jag om deltagarna 

kunde tänka sig att i ett senare skede svara på några frågor om genrepedagogik, 

cirkelmodellen och den nya kursplanen i SvA. Detta verkade okej och jag fick deras 

mejladresser. När det väl var dags mejlade jag mina frågor till de tilltänkta 

intervjuobjekten. Dock var det svårt att få in svar och på grund av detta så fick jag söka 

fler lärare som kunde tänkas kunna besvara mina frågor, vilket till slut resulterade i sju 

intervjuer.  
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3.3 Metodkritik 

 
Min första tanke var att skicka ut enkätfrågor till lärare i svenska som andraspråk men 

då jag insåg ganska snart att det inte skulle ge mig tillräckligt med information så valde 

jag en kvalitativ metod i form av intervjuer där frågorna var öppna för olika svar. Jag 

upplever att detta gav mig en tydligare bild av hur dessa lärare ser på genrepedagogik, 

för utvecklandet av elevernas skriftliga förmåga såväl som hur man ser på kopplingar 

till Lgr 11. Jag kunde ha intervjuat lärare som har stor erfarenhet av att arbeta 

genrepedagogiskt, och observera dennes lektioner, men detta var något jag upptäckte 

var mycket svårt att få till. Ett annat alternativ är att göra ett eget undervisningsförsök 

men eftersom jag själv ännu inte har så stor erfarenhet av genrepedagogik i praktiken så 

tror jag inte att det skulle gett ett sanningsenligt resultat. Att jag har intervjuat lärare 

som undervisar elever i olika åldrar kan vara av betydelse för resultatet men jag ser inte 

att det på något sätt skulle vara avgörande utan snarare kan mina frågor ändå besvaras. 

 

4. Resultat 
 

Här nedan följer resultat från gjorda intervjuer. 

 

4.1 Intervjufrågor 

 

 Vilken erfarenhet har du av genrepedagogik idag? Anser du att metoden hjälper till att 

bygga broar mellan elevens vardagsspråk och skolspråk?  Har du undervisat enligt  

cirkelmodellen? Vad tycker du om modellen? 

 

Upplever du att eleverna ofta saknar förståelse för relationen mellan språk och de 

sociala sammanhang där de används? 

 

Tycker du att genrepedagogik är ett bra sätt för dig som lärare att bedöma elevernas 

prestationer? Varför – beskriv gärna både hur du ser att det är utvecklande för eleven 

såväl som arbetsbörda för dig? 

 

Vilka kopplingar ser du mellan genrepedagogik och målen för LGR 11? 
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4.1 Resultat av intervjufrågor 

 

 

Tidigare erfarenhet av genrepedagogik och Gibbons cirkelmodell. 

 

Lärare A har mött genrepedagogiken i sin utbildning och även deltagit på några 

seminarier om ämnet. Hon har också läst Pauline Gibbons bok Stärk språket, stärk 

lärandet 2006 men uppger att det först är ganska nyligen som hon till fullo börjat 

använda sig av cirkelmodellen i undervisningen. Lärare B har arbetat en del med 

genrepedagogikens cirkelmodell, som modell eller inspiration. Hon tar arbete med 

nyheter som exempel och att hon alltid bygger upp kunskapen tillsammans med 

eleverna, genom textläsning, nyhetsinslag såsom Lilla Aktuellt diskuterar sådant de 

redan känner till och vad de vill veta mer om. När de har byggt upp kunskapen skriver 

de ofta texten ihop där formuleringar och sådant diskuteras. När de arbetar med teman 

arbetar de med att göra tankekartor, gemensam kunskapsuppbyggnad och gemensamma 

frågeställningar att jobba med. Detta sätt är bra för att det skapar mycket interaktion 

mellan lärare och elev, men även elev – elev, och att hon finner att detta är mycket bra 

för språkutvecklingen.  

 

Lärare C har inte så mycket erfarenhet av genrepedagogik men är intresserad av att lära 

sig mer. Lärare D säger att hon inte har arbetat med genrepedagogik och Gibbons fyra 

faser (cirkelmodellen) men att hon ändå är insatt i dem. Vidare delger hon att de i sina 

textaktiviteter använder didaktiska frågor för att knyta an till barnens erfarenheter och 

historiska/kulturella bakgrund. 

 

Lärare E och F har erfarenhet från arbete med genrepedagogik och anser att det är ett 

bra sätt att introducera och förklara nya uppgifter på såväl som ett bra sätt att lägga upp 

undervisningen mer individuellt. Lärare G har erfarenhet av genrepedagogiskt arbete 

och cirkelmodellen. Hon berättar att hon läste om Gibbons cirkelmodell för ett år sedan 

och gillade sättet att undervisa på. Hon har sedan också gjort bedömningsmatriser 

utifrån de olika genrerna och strävar efter att bli ännu bättre på att få eleverna att skriva 

i olika genrer. 
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Förståelse för relationen mellan språk och de sociala sammanhang där de 

används. 

 

Lärare A förklarar att eftersom hennes elever är nyanlända till Sverige så saknar deras 

språk i hög grad nyanser. Det tar också lång tid för dem att tillägna sig ett språk som 

fungerar utanför den närmaste vardagssituationen, och de behöver mycket hjälp att 

utveckla språk som fungerar i skilda sociala sammanhang. Lärare B menar att hennes 

upplevelse är att eleverna ofta tror att språk handlar om att lära sig en lång räcka ord 

som man sedan kan använda, men att så är det inte utan språk är så mycket mer, 

understryker hon. Det handlar om kultur, att få visa vem man är och få kontakt.  

 

Lärare C berättar att förståelsen ofta saknas och att eleverna snarare använder sig av ett 

slags ”internetspråk” när de skriver sina uppgifter och att de ser skrivregler som förslag 

snarare än norm. Vidare lyfter hon fram att man på hennes skola arbetar mycket med att 

eleverna ska lämna in genomarbetade texter, följa skrivregler och att tänka på att det 

alltid finns en mottagare till det de skriver. Lärare D däremot upplever inte att eleverna 

saknar förståelsen för relationen mellan språk och de sociala sammanhang där de 

används utan att de blir medvetande genom kontexten och dess utveckling. Lärare E och 

F upplever att eleverna känner en osäkerhet vad gäller att anpassa språket till olika 

situationer.  

 

 

Broar från vardagsspråk till skolspråk. 

 

Lärare A tycker att det är viktigt att använda sig av korrekta termer tidigt, för att 

eleverna ska vänja sig vid och lära sig skol- och fackspråket. Hon ser då att en viktig del 

av genrepedagogiken och cirkelmodellen just är att man undervisar om genrer och på så 

sätt ger goda förebilder. Således tror hon absolut att denna modell kan vara en hjälp att 

bygga broar mellan vardags- och skolspråk. Lärare B betonar att det är stor skillnad på 

att klara vardagslivet med sina språkkunskaper mot att komma vidare i skolan med det 

mer akademiska språket. Lärare C, D, E och F har inte lämnat något svar på denna 

fråga. 

 

Lärare G anser att eleverna har svårigheter i att omsätta vardagsspråket till skolspråk. 

Exempelvis tycker hon att eleverna är ganska bra på berättarspråket som utgår mycket 
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från det vardagliga språket men att de har desto svårare för att producera andra skrifter. 

För att de ska kunna tillgodogöra sig en artikel så behöver hon först bryta upp språket i  

 

mindre delar. Hon har noterat att man inte kan förutsätta att eleverna kan skriva abstrakt 

utan att de behöver stöttning i mer specifika ämnesord såväl som i lärobokens icke 

ämnesspecifika ord, ord som kan ha olika betydelser beroende på i vilken kontext de 

uppkommer. Eleverna känner igen ord men har svårt att förstå dem i en annan kontext. 

Hon arbetar mycket med att ge exempel i form av modellering, det vill säga att hon 

visar dem texter som är skrivna på det sätt hon efterfrågar. Genom en sådan explicit 

undervisning får eleverna reda på vad som förväntas av dem i sitt skrivande, förklarar 

hon. Hon arbetar med att utgå från begreppen, annars förstår de inte, berättar hon och 

har en förhoppning om att de så småningom lär sig skriva mer själva utan så mycket 

stöttning. 

 

 

Att bedöma elevernas prestationer med hjälp av genrepedagogik. 

 

Lärare A tror att elevernas prestationer kan bli synliga på ett bra sätt, eftersom det är en 

process med ganska lång väg till färdig produkt. Hon tror att man inom metoden har 

goda möjligheter att utforma uppgifter på ett sådant sätt att eleverna ”tvingas” till 

delaktighet, så att man kan bedöma deras förmågor. Men hon betonar att det är mycket 

viktigt hur man som lärare utformar de uppgifter som eleverna ska utföra. Lärare B 

tycker att det är svårt att bedöma elevernas prestationer vilket arbetssätt man än har. 

”Det gäller att ge eleverna riklig tid att tala, lyssna, läsa och skriva och tid för mig som 

lärare att verkligen vara med dem i processen och se hur de utvecklas”, förklarar hon.  

 

Lärare C tror, trots att hon inte arbetat med genrepedagogik, att det finns klara fördelar 

med detta sätt att bedöma elevers prestationer, och lyfter fram att det blir ett enkelt sätt 

att jobba ämnesövergripande samtidigt som det ger eleverna ett tydligare syfte med de 

uppgifter de får. Hon menar att om eleverna ges möjlighet att skiva i olika genrer så ger 

det dem en större användbarhet i fler ämnen än i bara svenska. Lärare D använder 

bedömningsinstrumentet Unikum
2
 och anser att det är viktigt att eleverna får se hur 

progression sker och vad som förväntas. Eleverna får själva sätta upp mål och i 

samarbete görs de medvetna om vad som behöver utvecklas. Detta upplever hon som 

                                                             
2
 Unikum är ett datasystem för bedömning där kommunikation sker mellan skola, elev och föräldrar 

angående elevens kunskapsstatus.  
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stimulerande för eleverna och berättar vidare att de får vägledning om något är svårt att 

förstå.  Genom språklig stöttning och insikter om språkets betydelse hoppas hon att en 

lust och vilja att utvecklas skapas. Lärare E och F anser att genrepedagogik skapar 

förutsättning för ett naturligt samtal som visar var eleven befinner sig i sin 

kunskapsutveckling, samt att det erbjuder eleven möjlighet att repetera vad denne har 

lärt sig. 

 

Lärare G tycker att det än så länge är lite betungande och en större arbetsbörda att 

använda sig av genrepedagogik, men att detta är något som hon tror blir lättare med 

tiden. Hon ser en klar fördel med att använda sig av bedömningsmatriser eftersom 

eleverna då med hjälp av läraren kan bli medvetna om vad de faktiskt kan eller inte och 

på så sätt få ett metaspråk kring texterna. Hon påtalar också att det blivit färre 

”avskrivningar” i och med att eleverna ombeds att diskutera och förklara ord. Genom att 

man utgår från ett ords betydelse i en specifik text så kan man sedan få se att ordet har 

en annan definition i en annan kontext. Eleverna lär sig inte utantill utan får en djupare 

förståelse av begrepp, förklarar hon.  

 

 

Kopplingar mellan genrepedagogik och Lgr11. 

 

Lärare A anser att det i genrepedagogiken inte bara är produkten, den färdiga texten 

som är i fokus, utan att hela processen är viktig. Eleverna deltar i undervisning, samtal 

och diskussioner; de uttrycker sig muntligt och skriftligt, enskilt och i grupp, förklarar 

hon. På så vis tror hon att många av de kunskapskvaliteter och förmågor tränas, som 

finns i målen för Lgr 11. Hon lyfter fram genrepedagogikens potential och vill använda 

den mer i undervisningen, eftersom hon tror att det ger resultat. Lärare B gör gällande 

att det inte är bara andraspråkselever som behöver explicit undervisning om olika typer 

av texter och vad som kännetecknar dem. Hon poängterar att denna kunskap inte 

kommer av sig själv, särskilt inte för den som lever i en språkligt mindre rik omgivning, 

och understryker således att ett genrepedagogiskt arbetssätt främjar alla elevers 

utveckling. En annan sak hon tycker blir tydligt i Lgr 11 är att språket är i fokus i 

samtliga ämnen, och inte bara i svenska. 

 

Lärare C kan se tydliga kopplingar mellan Lgr11 och genrepedagogik. Först och främst 

att språket får en mer betydande roll och är något som ska genomsyra alla ämnen. Som 
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exempel så ställer hon sig frågan hur man kan föra in mer källkritik, och en mall för 

faktaarbeten i alla ämnen så att det blir en mer naturlig del när eleverna skriver. Även 

frågan om hur Sv/SvA kan kombineras på ett bättre sätt, på grund av dess lika 

utformning, är något som diskuteras. 

 

Lärare D har som mål att eleverna ska våga prata och formulera frågor som utvecklar 

deras språk och utmanar dem att ta del av nya ord och begrepp. Hon fokuserar mycket 

på de mål som handlar om talet. Lärare E och F gör kopplingen att eftersom språket ska 

genomsyra alla ämnen i Lgr11 så erbjuder genrepedagogik rika möjligheter till 

ämnesövergripande arbete. 

 

Lärare G gör många kopplingar till Lgr11, inte minst att alla lärare nu ska syssla med 

språkutveckling. Hon tror att många redan arbetar med språkutveckling i sina ämnen 

men att det nu blir ännu tydligare. Hon tror också att elever i SvA har särskilt stor nytta 

av att bli undervisade enligt den genrepedagogiska modellen eftersom det fokuserar på 

innehåll och struktur såväl som grammatik. Hon gör gällande att det faktiskt står i 

läroplanen att skolan ska ansvara för att eleverna ska kunna använda det svenska 

språket. Hon betonar att det blir tydligare att eleverna måste jobba med olika slags 

texter, och inte fastna i en så kallad berättarform.  

 

Inte minst kan lärare G se att det i Lgr11 blir en tydligare styrning som bygger på en 

genremedvetenhet och där eleverna förväntas få en mer explicit undervisning kring 

olika genrer och vad som förväntas av dem. Hon påtalar också att även om målen för de 

olika årskurserna är strukturerade från att gå från mer konkret till att bli allt mer 

abstrakta så är det viktigt at utgå från det konkreta men att man sedan bör pendla fram 

och tillbaka mellan konkret och abstrakt för en bra utveckling. Hon poängterar att det är 

viktigt att man lär sig strukturer samtidigt som man lär sig om ett ämne, och att är något 

hon ser tydligt i Lgr11. 
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5. Diskussion och analys 
 

Resultatet visar att det finns många sätt på vilka genrepedagogik hjälper eleven att 

utveckla tilltro till den egna skrivförmågan. Lärare A uppger att hon ganska nyligen 

börjat använda sig av cirkelmodellen i sin undervisning men kan ändå se att det är ett 

sätt att hjälpa eleverna att bättre förstå och använda sig av det mer abstrakta skolspråket. 

Eftersom denne lärare undervisar nyanlända invandrare så finns det många fördelar med 

att använda sig av genrepedagogik och cirkelmodellen, och då inte minst för att det 

utgår från det kontextuella som enligt Cummins modell är föredömligt och att relationen 

mellan språk och socialt sammanhang blir tydligare.  

 

Lärare A kan se att elevernas prestationer, genom genrepedagogik, blir synliga genom 

den process det innebär och att eleverna mer eller mindre faktiskt tvingas till 

delaktighet. Detta argument håller eftersom om man tittar på de olika faserna i 

cirkelmodellen (bilaga 2) så innebär dessa rika möjligheter till interaktion med andra 

kamrater såväl som läraren. Ett exempel på detta är i fas 1 där möjligheterna att 

interagera är oändliga när man bygger upp ett relevant ordförråd. I fas 3 skriver man 

tillsammans och här anser jag att lärarens roll är att stötta eleven genom att hjälpa denne 

att återkoppla till tidigare inhämtade kunskaper i fas 1 och 2.  

 

Precis som lärare B skriver så är det svårt att bedöma elevernas prestationer hur man än 

gör, men hon är definitivt på god väg när hon förklarar att det gäller att vara med dem i 

processen eftersom att i enlighet med vad Pettersson skriver så ökar det hennes 

medvetenhet om vad eleven har för kunskaper i nuläget såväl som vad de i framtiden 

ska fokusera på utifrån rådande styrdokument. Pettersson poängterar nämligen hur 

viktigt det är att den som blir bedömd är involverad i processen och att själva 

bedömningen, och hur den sker, är av stor betydelse för lärandet (Pettersson, A 

2006:12).  
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Det är lätt att se möjligheten till stöttning om man arbetar enligt cirkelmodellen och en 

del av hemligheten i att nå framgång torde ligga i att man har en så pass god kännedom 

om eleven att man hela tiden kan utmana denne att utvecklas. Eftersom detta sker i 

dialog med eleven så är det inte minst också en relationsfråga, vilket enligt min åsikt 

kan vara ett problem när eleverna tvingas byta lärare ofta då varje ny lärare också 

innebär en fördröjning av elevernas utveckling eftersom man inte kan hoppa över den 

viktiga ”lära känna fasen”. Då kan risken vara att man har för låga krav för att eleverna 

ska lyckas med det de gör alternativt för höga krav vilket gör att de misslyckas och 

inget av det här leder till ny kunskap. Lärarens vägledande roll är mycket viktig och det 

är genom höga krav och mycket stöttning som ny kunskap uppstår (Hedeboe, B och 

Polias, J 2008:16). 

 

Lärare E och F upplever att eleverna känner sig osäkra på att anpassa språket till olika 

situationer. Man måste också se till genrepedagogikens funktionella syn på språket, och 

på det sätt en genre kan ses som en kulturell konstruktion (Kuyumcu, E 2004:574). 

Således är mycket vunnet genom ett genrepedagogiskt arbetssätt inte minst för att de 

som läser SvA då också får utveckla diskurskompetens såväl som sociolingvistisk 

kompetens.  När man läser Lgr 11 och då framförallt kursplanen i svenska som 

andraspråk så tycker jag personligen att det blir väldigt tydligt att man tagit in den 

australiensiska forskningen om andraspråksinlärning. 

 

Resultatet pekar mot att det är rätt vanligt att eleverna behärskar vardagsspråket men har 

svårigheter i det mer abstrakta skolspråket. Om man sätter detta i relation till Cummins 

modell så tar det nästa 3-4 gånger längre tid att bygga upp ett skol- och 

kunskapsrelaterat språk i nivå med en som har svenska som förstaspråk (Holmegaard, 

Wikström 2004:544). Lärare A till exempel, som arbetar med nyanlända, berättar att det 

tar lång tid för eleverna att utveckla ett språk som fungerar utanför den närmaste 

vardagssituationen, och att eleverna här behöver mycket stöttning i att närma sig 

skolspråket. Här trycker Nyström-Höög på att det finns ett stort behov av systematisk 

skrivträning där man explicitgör innehållet i de olika genrerna (Höög-Nyström 2010:9).  

 

Gibbons förklarar vidare att det handlar om att undervisa eleverna i sådant som de sedan 

kan använda i verkliga livet, och att då lära sig språket i naturliga sammanhang. 

(Gibbons, P 2006:91). Fördelarna med att arbeta genrepedagogiskt är många, inte minst 

på grund av att struktur och grammatik utvecklas hos eleven i ett funktionellt 
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sammanhang. Det är nog inte bara elever med invandrarbakgrund som lär sig bättre när 

de lär i ett funktionellt sammanhang, utan alla elever behöver känna en mening med det 

de lär sig. 

 

När man arbetar genrepedagogiskt får man också lära sig att ett ord kan förekomma i 

olika sammanhang och då ofta med olika betydelse. Att förstå samma ord i olika 

kontext är något som lärare G upplever att eleverna har mycket svårt för och hennes 

lösning är att visa olika exempeltexter där hon utgår från att arbeta med begrepp och där 

hon bryter upp text i mindre delar. Hon förklarar också att eleverna har lättare för att 

skriva i exempelvis berättargenren som utgår med från det vardagliga språket, än vad de 

har för att skriva exempelvis rapporter. 

 

Enligt resultatet så kan nästan samtliga lärare se kopplingar mellan genrepedagogik och 

den nya kursplanen, inte minst genom kravet på språkutveckling i samtliga ämnen och 

dess ämnesövergripande potential. Lärare A ser att hela processen blir viktig och tror 

verkligen på genrepedagogikens potential för att utveckla de olika förmågor som nämns 

i Lgr 11. Lärare B framhäver att det inte är bara andraspråkselever som behöver mer 

explicit undervisning om olika typer av texter och vad som kännetecknar dem. Hon 

tycker att det svenska språkets roll, i alla ämnen, blir tydligare i Lgr 11 och menar 

således att ett genrepedagogiskt arbetssätt främjar alla elevers utveckling. Detta är också 

något som nämns i grundskoletidningen där Gun Hägerfelth faktiskt poängterar att 

mycket av det som är bra för andraspråkselever också gynnar elever med svenska som 

modersmål (2/2011 årgång 21 – Fokus på Lgr 11 – del 2:47).  

 

När jag var med under de nationella proven i svenska så var min erfarenhet att flera av 

eleverna kände sig osäkra på vad som efterfrågades på själva skrivdelen. Gibbons 

argument om att elevernas kreativitet snarare främjas av man först ger dem tydliga 

strukturer att följa är intressant att titta närmare på. Jag tror liksom henne att en explicit 

undervisning om genrer skulle leda till en större säkerhet och tilltro till sin egen 

skriftliga förmåga samtidigt som denna ökade säkerhet troligtvis skulle leda till en 

gradvis förmåga att också kunna blanda olika genrer.  

 

Om vi tittar närmare på vad som står i Lgr 11, och som direkt kan kopplas till 

genrepedagogik, så har samtliga årskurser det gemensamt att eleverna ska utveckla: 

”Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska 
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uppbyggnad och språkliga drag” om än det sedan skiljer sig i svårighetsgrad (Lgr 11 s. 

96). Dock skiljer det sig åt gällande bedömning då en elev i åk 1-3 främst förväntas gå 

igenom sin egen text medan de i de övriga årskurserna ställs högre krav på att lära sig 

ge och ta emot respons på sina texter (s. 97,99). I åk 4-6 blir det tydligare med vikten av 

att lära sig språkets struktur som sedan följs upp i åk 7-9. I åk 1-3 arbetar eleven med 

faktatexter som beskriver och förklarar olika fenomen och instruerande texter såsom 

recept och spelinstruktioner. Dessa genrer kan man tänka sig är det  

som närmast knyter an till barnens vardag och därför är viktiga kunskaper att förvärva.  

 

I åk 4-6 lägger man sedan till den argumenterande textgenren, och arbetar då även med 

insändare och reklam.  Ett intressant tillägg är nu att eleven också ska medvetandegöras 

om skillnader i språkanvändning beroende på med vilket syfte eller till vem man 

skriver. I åk 7-9 ska eleven inte bara kunna producera textgenrer som införts tidigare 

utan också tidningsartiklar, vetenskapliga texter, blogginlägg med mera. Eleven ska 

också medvetandegöras om skillnader i språkanvändning utifrån sammanhang. Nytt för 

åk 7-9 är att eleverna ska lära sig att kombinera olika texttyper till nya texter, som till 

exempel kunna skriva en informerande text med inslag av argumentation (s. 100). 

 

När det gäller kunskapskraven så står det tydligt att för att nå E måste en elev i åk 6  

kunna ”…skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande 

struktur och viss språklig variation”(Lgr 11 s.8). I åk 9 måste eleven för ett E även ha en 

”… fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer”(Lgr 11 s. 10). 

Eleven kan även kombinera ett vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk för att 

diskutera olika ämnen, samt anpassa språk efter syfte och mottagare (s. 12). När man 

läser Lgr 11 och då framförallt kursplanen i svenska som andraspråk så tycker jag 

personligen att det blir väldigt tydligt att man tagit in den australiensiska forskningen 

om andraspråksinlärning, och därför borde man också mycket att vinna på att föra in 

mer genrepedagogik i sin undervisning. Det blir också ganska tydligt hur eleven gradvis 

förvärvar förmågan att skriva genom att gå från ett mycket konkret kunskapsinhämtande 

till att bli alltmer abstrakt. Därav tycker jag mig se Cummins inflytande i Lgr 11 i 

kombination med Vygotskijs tankar om att lära sig i en social kontext och med mycket 

stöttning.  

 

Det hela känns väldigt genomtänkt för alla de andraspråkselever som börjar 

grundskolan i åk 1, under förutsättning att de då dessutom redan måste ha tillägnat sig 
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ett basordförråd i det svenska språket. Nu vet jag liksom de intervjuade lärarna att fallet 

inte är så enkelt eftersom många elever kommer hit senare i livet, och det är detta som 

jag anser är den verkliga utmaningen. Lärare G har till exempel en tanke om att man 

måste pendla fram och tillbaka mellan abstrakt och konkret för att utvecklas optimalt i 

sin skolgång, vilket skulle kunna gynna andraspråkselever eftersom man inte kan 

överge det konkreta i takt med ålder utan att det snarare handlar om en 

utvecklingsprocess i det svenska språket.  

 

Det genrepedagogiska perspektivet i Lgr 11 blir som nämnt väldigt tydligt när man läser 

kursplanen i svenska som andraspråk, och lärare G tror att SvA elever har mycket att 

vinna på att bli undervisade enligt exempelvis cirkelmodellen just för att man kommer 

åt flera aspekter av språket såsom innehåll, struktur och grammatik. Inte minst är den 

sociokulturella biten viktig att ta fasta på, för i och med en genrepedagogisk 

undervisning så kan eleverna med hjälp av stöttning lära sig att knäcka olika texters 

kulturella kod. Såhär skriver Hedeboe och Polias om undervisning i genrer;  

 

”En viktig uppgift för skolan är att utveckla elevernas förmåga att delta i allt fler och allt mer varierade 

kontexter: från de vardagliga kontexterna i familjen och bland kompisar till kontexter som är ytterst 

tekniska och abstrakta, konstruerade av experter. Vi föreställer oss att detta mål för lärandet kan uppnås 

genom att utveckla genrer (Hedeboe, B och Polias, J 2008:14).”  

 

Personligen tycker jag att detta sista citat säger mycket om vad eleverna kan förväntas 

uppnå med hjälp av en genrepedagogisk undervisningsmodell och inget är väl mer 

stärkande än att lära sig klara av sådant som man kan nå framgång med i skolan såväl 

som vardagen. Därför ser jag detta som en textholistisk modell där man kan arbeta 

mycket med autentiskt material och texter, och således bättre förbereda eleverna inför 

det kommande yrkeslivet. 
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6. Slutord 
 

Det råder ingen tvekan om nyttan med att föra in ett mer genrepedagogiskt tänk i 

undervisningen. Samtliga lärare ser tydliga kopplingar till Lgr 11, inte minst i form av 

att språket ska genomsyra alla ämnen. Alla lärare är också medvetna om den potential 

som ligger i ett genrepedagogiskt arbete, då inte minst på grund av att 

undervisningsmodellen innefattar flera aspekter av språkinlärning såsom struktur, 

innehåll och form. De ser också att genrepedagogik har mycket att erbjuda för de elever 

som läser svenska som andraspråk, och kunde även se att denna undervisningsform 

gynnar alla elever. De flesta av lärarna anser att genrepedagogik är ett funktionellt sätt 

att bygga broar mellan elevernas vardagsspråk och skolspråk, inte minst för att det utgår 

från det de redan känner till och från det konkreta till det mer abstrakta. 

 

7. Förslag till fortsatt forskning 
 

För att få en tydligare och mer enhetlig bild av hur genrepedagogik kan användas för att 

stärka elevens skriftliga förmåga skulle jag vilja göra ett eget undervisningsförsök som 

sträcker sig över minst en termin. Som jag ser det så är detta en process som måste ske 

över tid och få ta den tid som eleven behöver. Jag skulle då också vilja testa att 

sammanföra en metod som kallas för Total Physical Response (TPR) med 

cirkelmodellen eftersom jag ser tydliga kopplingar mellan dessa, och det faktum att det 

ligger mycket medicinsk forskning bakom TPR.  
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Bilaga 1 

 

Följande text är hämtad ur Genrebyrån 2008 och Stärk språket, stärk lärandet 2006, 

båda finns i litteraturförteckningen då dessa omnämns vid ett flertal tillfällen i 

uppsatsen. 

 

Varje genre har sin egen struktur och specifika språkliga drag, till exempel så är verb i 

imperativform vanligt i en instruerade text. Exempel på en instruerande text kan vara 

matrecept, manualer och instruktioner av olika slag som går ut på att stegvis förklara 

hur något görs genom att använda sammanlänkande ord såsom; för det första, andra, till 

sist och så vidare. Exempel på instruerande verb i ett matrecept kan vara koka, blanda, 

vispa och rör. 

En förklarande text har som syfte att förklara vad något är samt hur och varför något är 

som det är. Denna typ av text ingår ofta i naturvetenskapliga ämnen. 

 

En beskrivande text har ett förmedlande syfte som sker i följande steg: Ämnet eller 

fenomenet presenteras först och sedan följer en klassifikation innehållande saker som 

utseende, föda, livscykel, beteende etcetera. Eftersom klassifikationen syftar till ett slags 

klargörande av föremålets roll i relation till andra aktörer så är beskrivningens 

uppbyggnad också en viktig del i berättelsen. (Genrebyrån s. 44) I denna genre 

förekommer enligt Gibbons ofta ett ämnesspecifikt ordförråd där verb såsom ”att vara” 

och ”att ha” är vanligt förekommande. (Gibbons, P Stärk språket, stärk lärandet 2006 s. 

89) 

 

Den narrativa (berättande) texten syftar till att underhålla eller undervisa. I ett första 

steg har vi orientering som syftar till att ge nödvändig bakgrundsinformation. Hit hör 

också introduktion av olika karaktärer, beskrivning och vi måste även berätta när och 

var berättelsen utspelar sig. Nästa steg i processen kräver en rad med händelser som 

leder fram till en slags komplikation för att så småningom mynna ut i en upplösning. 

Enligt Gibbons så börjar man ofta tidigt med denna genre trots att den är en av de mest 

komplexa genrerna. (Gibbons 2006 s. 85) Typiska språkliga drag för denna genre är att 

den skrivs i dåtid, alltså många handlingsverb i imperfekt och det är också många 

konjunktioner och sammanlänkande ord. 

  

Exempel på argumenterande text är krönikor, kåserier och recensioner som alla handlar 

om resonemang, evaluering och övertalning i olika grad. Typiskt för denna text är alltså 

något slags personligt ställningstagande där man söker övertala någon genom att 

argumentera och komma med motbevis. Även här är sammanlänkande ord såsom till 

exempel för det andra, tredje, emellertid, dessutom och så vidare vanliga. 
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Bilaga 2 

 

Här presenteras cirkelmodellen i sin korthet, utifrån Stärk språket, stärk lärandet 2006. 

 

Fas 1 har fokus på innehåll och ämnesstoff.  Man bygger helt enkelt upp relevanta 

ämneskunskaper om det fenomen man vill beskriva. Fokus ligger på textens innehåll 

och därför kan man med fördel i denna fas ha hjälp av att läsa om och diskutera också 

på sitt modersmål. När man samlar information är det viktigt att göra det genom att 

lyssna, tala, läsa och skriva i form av anteckningar. Gibbons ger en lång rad förslag på 

övningar som gynnar denna fas: Att göra en tankekarta, expert-/och hemgrupper, att 

tillsammans skapa en ämnesspecifik ordbank, skapa fortlöpande faktablad, titta på film 

med frågor att fylla i under tiden osv. (Gibbons s. 93) 

 

Fas 2 har fokus på form och funktion. Här gäller det att bekanta sig med en viss typ av 

text. Eleverna får då lära sig syfte, struktur och språkliga kännetecken i texten. Fördelen 

är att man här kan lära in grammatiska begrepp i ett sammanhang. Här kan man till 

exempel använda sig av lucktexter på OH som man löser tillsammans samtidigt som 

man diskuterar genrens struktur. Man bekantar eleverna med ett metaspråk så att de har 

ett språk att tala om själva objektspråket.  

 

Fas 3 har fokus på språk och innehåll. Nu ska en gemensam text skrivas där språket 

såväl som innehållet är viktigt. Känner man sig osäker så kan det vara bra att gå tillbaka 

till fas 1 för bakgrundskunskap. I denna fas är lärarens roll att fånga upp elevernas idéer 

såväl som de språkliga aspekter som denne ännu inte behärskar. Utifrån detta så kan 

läraren sedan ställa relevanta frågor, diskutera struktur och rätta grammatiska fel – allt i 

syfte att tillsammans och i samråd förbättra den skrivna texten.  

 

Fas 4 har fokus på den egna produktionen. Nu ska eleven skriva en individuell text 

inom den genre som medvetandegjorts under tidigare faser. Ett första utkast, sedan 

bearbetning av texten för att i nästa skede diskutera texten med kamrater och lärare och 

slutligen färdigställa texten. Läraren finns hela tiden med i skrivprocessen som en 

stöttepelare. 
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