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Sammandrag 

Studiens syfte är att undersöka andraspråkselevers språkinlärning och 

möjligheter att tillgodogöra sig ämnesundervisning utifrån ett genrepedagogiskt 

perspektiv. Genom litteraturstudier har jag sökt kunskap om genrepedagogik 

och breddat mina kunskaper inom den sociokulturella skolan. Litteraturstudierna 

genomfördes med kvalitativ metod då fokus har legat på att se en röd tråd inom 

forskningsområdet och inte mynnat ut i siffror och statistik utan i skrivna, 

verbala formuleringar. Resultatet överensstämmer väl med forskning inom 

området och visar tydligt att man lär sig språket bäst om det sker samtidigt med 

annan inlärning. De faktorer forskare framhåller som stöttande för elevernas 

andraspråksutveckling härstammar ifrån socialkonstruktivism. Faktorer som 

framhävs är kontinuerlig scaffolding (stöttning från lärare, stoff eller elev), att 

eleven ständigt befinner sig inom den proximala utvecklingszonen, dialogens 

betydelse, lärares höga förväntningar och tillåtande klassrumsmiljö. Ämnes- och 

språkintegrerat arbete i form av cirkelmodellen ger lärare redskap, vilka hjälper 

elever att upptäcka språkliga mönster och som ger tillträde till olika språkliga 

sammanhang. Genrepedagogik skapar nya möjligheter inom 

andraspråksundervisningen och cirkelmodellen påskyndar 

andraspråksutvecklingen. 
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1.  Inledning 
Barn föds, de flesta går i förskola, vilken är starkt influerad av Rosseaus tankar 

om barns utveckling i samspel med omvärlden, livet och goda vuxna. Således 

är barnens direkta erfarenheter, upplevelser i hemmet, förskolan och 

närsamhället själva grunden för den pedagogiska verksamheten. De första åren 

i skolan fokuserar på att lära sig och skriva men genom skolåren förväntas 

eleverna bli allt mer självständiga samtidigt som undervisning och lärande 

distanseras från vardagen till ett mer vetenskapligt och akademiskt sätt att 

förstå världen (Bjar 2006b:24). Eleverna ska skolas in i att kunna ta del av och 

bidra till det demokratiska samhälle vi lever i. Sådana saker som läsa 

anvisningar, kartor, notiser, grafiska framställningar och formella dokument, 

kräver Reading Literacy. Detta begrepp är förmågan att förstå och använda sig 

av de skriftliga språkformer som samhället kräver och/eller värdesätts av 

individen (Bjar 2006b:34). 

Världen och livet ser annorlunda och olika ut för barn som föds idag, 

såsom livsvillkor, social, etnisk och kulturell bakgrund. Samtidigt är de 

grundläggande utbildningskraven starkt reglerade och ger inte utrymme för 

särskilt stora likheter. Alla elever har rätt till en likvärdig utbildning och ska ges 

möjlighet att utvecklas utifrån sina individuella förutsättningar, för att efter 

grundskolans slut uppnå minst en godkänd-nivå. Dock visar statistiska 

undersökningar att de tvåspråkiga eleverna halkar efter vad gäller generell 

skolframgång (Axelsson 2004:503). Dessa elever ska lära sig två nya språk; 

svenska och skolspråket. Att skapa nya metoder, som inkluderar alla elever i 

undervisningen oavsett språklig eller kulturell bakgrund, innebär nya utmaningar 

för skolans lärare. Med utgångspunkt i litteraturen presenterar jag 

genrepedagogiken och ett sociokulturellt perspektiv på lärande, som präglar 

dagens språkforskning och andraspråksundervisning. 
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1.1  Syfte  
Syftet med min uppsats är att undersöka andraspråkselevers språkinlärning och 

möjligheter att tillgodogöra sig ämnesundervisning utifrån ett genrepedagogiskt 

perspektiv. 

 

1.2  Frågeställningar 
Vad säger den genrepedagogiska forskningen om andraspråksinlärningens 

förutsättningar att skapa nya möjligheter inom språkundervisningen? 

Hur kan cirkelmodellen påskynda andraspråksutvecklingen? 
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2  Teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning 
2.1  Det sociokulturella perspektivet 
I denna uppsats utgår jag från det sociokulturella perspektivet som bygger på 

kommunikation och samspel människor emellan. Språkinlärning, utifrån det 

sociokulturella perspektivet och har vidareutvecklats inom den systemisk 

funktionella lingvistikperspektivet av bland annat Halliday, som visar på den 

sociala kontextens betydelse för språkets utveckling (Kuymucu 2004:581). 

Socialkonstruktivism etablerades på 80-talet och går ut på att vi är sociala 

varelser. Michail Bakhtin menade att livet är dialogiskt till sin natur, därför kan vi 

endast få insikt om oss själva genom kommunikation med andra. Vi konstrueras 

socialt i takt när saker händer. Dialog är således central då det gäller att forma 

språk och tänkande. Eftersom vi konstrueras socialt och inte har några latenta 

egenskaper stämmer det inte överens med det traditionella sättet att se på 

kunskap. Människan är inte en tabula rasa, ett tomt blad (Dysthe 1996:53). Det 

traditionella perspektivet beskrivs som att kunskap är någonting som kan 

förmedlas och överföras. Eleven ses som en tabula rasa, som fylls på med 

auktoriserad kunskap. En stor del av traditionell skolpraxis har byggt på sådan 

syn på kunskap och inlärning och fortfarande än idag gör. Enligt det 

sociokulturella perspektivet är kunskap något som konstrueras och skapas på 

nytt av varje enskild individ, den vävs samman med det eleven redan vet och 

kan sedan tidigare och därför ser kunskapen olika ut från elev till elev. Det går 

inte att ta över eller kopiera andras kunskaper (Dysthe1996:46). 

Genrepedagogiken går till viss del ut på att kopiera andras texter, i alla fall till en 

början för att sedan forma självständiga tankar och texter. Enligt Holmegaard & 

Wikström (2004:544) finns det dock tillfällen när det är berättigat att kopiera 

andras texter för att stärka inlärningen. 

En socialkonstruktivistisk elevsyn bygger på den bakomliggande idén att 

istället för att världen upptäcks så konstrueras den utifrån en uppsättning 

strukturella regler (Dysthe 1996:53). Det finns likheter med Piagets 

utvecklingsteorier men det fokuseras även på sådana aktiviteter som möjliggör 

för elever att integrera ny kunskap i sina egna strukturer. Ingen kan ta över 

någon annans strukturer. Det bygger på att eleven tar ansvar för den egna 

inlärningen, att den arbetar själv för att få sin kunskap. Det sker genom att 
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eleven lyssnar på läraren, ställer frågor, tänker, argumenterar, är kritisk och 

framför sina egna åsikter för att lärarmekanismer ska slås på. Kunskapen 

fastnar om man gör stoffet till sitt eget. Om läraren ser eleven som en tabula 

rasa, tar läraren per automatik en förmedlande roll och eleven en passiv roll 

som den som ”serveras” kunskap. Läraren håller monologer och elever lyssnar 

passivt. Läraren har total kontroll av klassrummet (Dysthe 1996:53). Dysthe 

(1996:9) upptäckte, till sin förvåning, i sin undersökning hur otroligt passivt det 

är att vara elev.   

 
2.2  Vygotskys betydelse för socialkonstruktivism 
Den proximala utvecklingszonen, ett begrepp myntat av Vygotsky, är avståndet 

mellan den verkliga utvecklingsnivån eleven befinner sig på och nivån på den 

möjliga utvecklingen. Den möjliga utvecklingens nivå nås med hjälp av 

stödstrukturer (scaffolding), till exempel en lärare eller en kamrat som har 

kommit lite längre (Lindberg 2004:471 f.). Eleven ska arbeta med uppgifter som 

ligger lite ovanför deras nivå, erbjudas individuellt anpassade stödstrukturer, 

arbeta, stöd och hela tiden följas upp så att det inte blir för lätt eller svårt och för 

att ständigt ligga i den proximala utvecklingszonen. Stödstrukturer ges genom 

dialog och möjliggör på det sättet lärande. ”Dialog-uppgift-stöd-jobba-stöd-

jobba”. Det finns tre olika dialoger; lärare och elev, elev och elev samt elev och 

stoff. Dialogen mellan lärare och elev lägger grunden för de andra dialogerna 

som sker mellan elev och elev samt elev och stoff. Dysthe (1996:61 ff.) ger 

exempel på hur man kan öppna upp för dialog: autentiska frågor (öppna ”inget 

är fel-frågor”, som ger eleven auktoritet), uppföljning (läraren införlivar elevens 

svar i nästkommande fråga eftersom eleven har sagt något så viktigt att det kan 

bli en följdfråga) och slutligen positiv bedömning (utvecklar bedömningen, frågar 

”varför” med mera och inte bara säger att det är ”jättebra”). I det monologiska 

klassrummet däremot ges inga möjligheter till uppföljning, positiv bedömning 

eller autentiska frågor. 

 

2.3  Språk och kognition går hand i hand 
En av Tomas & Colliers slutsatser är att två omedvetna processer alla barn går 

igenom är språkliga och kognitiva och att utvecklingen språk och kognition går 

hand i hand. (Tomas & Colliers i Axelsson 2004:518 ff.). Språk fungerar som ett 
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verktyg för tanken. Evelyn Hatch är den forskare som först betonade samtalets  

roll för andraspråksutvecklingen, hennes hypotes fungerar som en diskursiv 

ram för språkutvecklingen. Utvecklingen av syntaktiska strukturer sker således 

då man lär sig interagera verbalt i samtal. 

 

2.4  Ordförråd 
Holmegaard & Wikström (2004:549 f.) skriver att forskning tyder på att man 

måste förstå 95 % av alla ord för att uppfatta kontexten. Enligt dem blockeras 

förståelsen för andraspråksläsaren då det är mer än två procent okända ord i en 

text. Andraspråksläsaren tappar fokus då han eller hon inte förstår på djupet! 

Läsarens tolerans för okända ord varierar med andra faktorer, som till exempel 

med texttypen och läsarens förtrogenhet med innehållet i texten. Att särskilt 

uppmärksamma elever med ett annat modersmål än svenska, eftersom god 

språkförståelse är grundläggande för begreppsutvecklingen, är av yttersta vikt. 

Skolarbetet kräver språkanvändning i alltmer kognitivt krävande uppgifter, där 

språket ska fungera både som ett avancerat redskap för tanken och som ett 

verktyg med vilket uppgifter ska utvecklas och redovisas.   

Holmegaard & Wikström (2004:533 ff.) skriver vidare att det handlar om 

olika grader av ord- och begreppsförståelse då man kan ett ord. Man behöver 

möta ett nytt ord i många olika kontexter för att lära sig det; berikande miljöer, 

filmer, elevinteraktion, dialog (lärare och elev, elev och elev, elev och stoff). 

Istället för att arbeta med läroboken i klassrummet kan eleverna gå till 

lekplatsen och mäta hur långt de kan hoppa från gungan samt göra egna 

räkneexempel, på lekplatsen och i klassrummet. De hävdar att de kvalitativa 

bristerna i ordförrådet kan få stor betydelse för andraspråkselevernas förmåga 

att ta till sig kunskaper i skolans ämnesundervisning men också för deras 

möjligheter att redogöra för sina kunskaper på ett rättvist sätt (Holmegaard & 

Wikström 2004:539). 

Goldens undersökning pekar på markanta skillnader. (Golden i 

Holmegaard & Wikström 2004:555 ff.). Andraspråkseleverna hade färre antal 

associationer till varje ord i minnet, andra typer av associationer till varje ord i 

minnet och svårigheter med att tolka abstrakta begrepp och metaforer. Golden 

delade in ord från läroböcker i kända ord (funktionsord, vanliga saker, kärnverb 

och vanliga adjektiv), fackord (ord som lärare tyckte att man behövde förklara, 



 

6 
 

till exempel kompass, borgarkrig) och icke-fackord (resten). Golden anser att 

det är de icke fackliga orden som är problemet eftersom de aldrig förklaras i  

klassrummet! För att utveckla ordförrådet hos L2-inlärare behövs det ett 

systematiskt och aktivt arbete för uppbyggnad av ordförrådet. Till exempel 

genom att arbeta med nyckelord, som man hittar i ämnesspecifika texter, lyfta 

fram ämnesspecifika begrepp och arbeta med dem, jobba med den fonologiska 

medvetenheten och inte undvika eller förenkla fackord! 

  

2.5  Lära sig skolspråket tar tid 
Holmegarrd & Wikström (2004:543) beskriver Cummins resonemang; att 

skolarbetet varierar mellan enklare och mer krävande uppgifter och inbegriper 

en allt mer abstrakt, sofistikerad och situationsoberoende språkanvändning, 

som kan vara tidskrävande att utveckla. De tar även upp Collier & Thomas 

slutsats, att det kan ta upp till tio år att tillägna sig skolspråket (Collier & Thomas 

i Holmegaard & Wikström 2004:541). 

Dysthe m. fl. (2002:13) menar att det finns några viktiga grundantaganden 

då det gäller att skriva texter: 

• Skrivandet är alltid kulturellt betingat. 

• Att skriva är att vara delaktig i ett samtal. 

• Genom att både läsa och skriva lär du dig att skriva. 

◦ Genom att samarbeta med andra lär du dig både ämnet och att 

 skriva faktatexter. 

• Det är viktigt att du blir medveten om dig själv som skribent. 

• Skriva faktatexter är någonting man kan lära sig 

De anser att det sätt på vilket vi talar och skriver är situationsberoende. 

Detta betyder att då man träder in i en ny grupp av människor, som bildar en 

kulturgemenskap och delar en historia och vissa idéer som utgör en grundval 

som de inte uttryckligen behöver referera till, tar det lite tid innan man kan delta 

i samtalen som en jämbördig person (Dysthe m.fl. 2002:14.ff.). Detsamma 

gäller då man börjar skolan. Att lära sig skolspråket, ett nytt ämne, är inte bara 

att lära sig ett nytt kunskapsmaterial utan det är också att lära sig hur man talar 

och skriver inom ämnet ifråga. Genom att läsa och lyssna på dem som befinner 

sig i denna kultur kommer eleven efter hand, som hon lär sig mer av 

ämneskunskaper, in i ämneskulturen. Samtidigt är det viktigt att eleven 



 

7 
 

kontinuerligt tränar sig på att delta i samtalen genom att tala och skriva om 

ämnet. Detta kan uppfattas som lite konstigt i början men ju mer  

eleven deltar, desto mer lär hon sig att tänka, tala och skriva som en av de 

andra. 

En av Nauclérs slutsatser i sin undersökning är att hon påtalar att vi 

tillägnar oss språkliga koder innan första klass (Nauclér 2004). Socialisering 

sker i ett dialogiskt perspektiv. Normer är kulturellt betingade. Vi i västvärlden 

”tvingar” barn att prata medan man i andra kulturer låter barnen vara. Heaths 

undersökning (Nauclér 2004:438 ff.) visar på att de barn, vars föräldrar läser 

sagor från tidig ålder, ställer didaktiska frågor i samband med läsningen och 

drar paralleller ur texten, klarar sig bättre i skolan. De utvinner kunskaper ur 

texter precis så som vi gör i skolan, språkkoden påminner om den i skolan. 

Barn som växte upp i hem, där det inte var vanligt förekommande med 

barnböcker eller sagor utan barnen uppmuntrades att leka rollspel och svara på 

autentiska frågor, visade på att barnen skulle få svårigheter med läsinlärning 

och läsförståelse i skolan. Barnen uppvisade bra berättargrammatik men det är 

inget som efterfrågas i skolan. I de familjer där föräldrar läste för barnen men 

barnen förväntades vara tysta och enbart lyssna och eventuellt svara på slutna 

frågor, visade på svårigheter i skolan i form av läsförståelse. Bjar (2006a:319) 

hävdar att det också handlar om att förstå att skrift inte är detsamma som 

nerskrivet tal. Ens skolframgång kan också bero på vilken socioekonomisk 

bakgrund man har. Barn från medelklasshem har annat språkbruk än barn från 

arbetarklasshem. Elever från medelklasshem har tillgång till båda koderna 

medan elever från arbetarklasshem har begränsad kod. Just att kunna blanda 

mellan dessa koder på ett korrekt sätt påverkar elevens skolframgång (Nauclér 

2004).   

 

2.6  Alla kan bli bättre skribenter 
Dysthe m.fl. (2002:16) skriver att alla kan bli bättre skribenter men för att bli 

bättre måste eleven veta hur hon ligger till kunskapsmässigt och vad hon vill 

förändra. Tre viktiga förutsättningar för att bli en bra skribent är gedigna 

faktakunskaper (för att skriva bra måste man veta vad man skriver om), 

textkunskap (eleven måste veta vilka slags texter som det förväntas av henne 

att skriva samt vilka krav som ställs på de olika texterna) och kunskap om 
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skrivprocessen och om vilka strategier eleven kan använda i skrivprocessens 

olika faser. De skriver vidare att skrivandet som ett led i läroprocessen bygger 

på två grundförutsättningar; att skrivandet är ett hjälpmedel i syfte att komma 

fram till tankar och för att utveckla och strukturera dem och att skrivandet som 

hjälpmedel i just denna tanke- och läroprocess måste skiljas från 

presentationsskrivande. I skolan har man enligt traditionen använt skrivandet för 

att ta reda på vad eleverna kan och inte kan istället för att uppmuntra dem att 

synliggöra och prova sina tankar genom att skriva ned dem. Att skriva bidrar till 

att internalisera kunskaper, eleven gör kunskapen till sin egen genom att i direkt 

anslutning till litteraturen hon läser, försöker förstå sammanhanget genom att 

pröva tankar och problematisera det hon läser och hennes egen förståelse. Att 

skriva i grupp ger upphov till fler idéer, infallsvinklar och förslag till lösningar. 

Produkten blir mer läsartillvänd och begriplig när flera olika läsare inom gruppen 

kommer med sina responser. (Dysthe m.fl. 2002:61 ff.). 

 

2.7  Genrepedagogik 
Johansson (2009b:33) radar upp de tre komponenterna, vilken 

genrepedagogiken består av: 

• Michael A.K Hallidays språkteori, den systemiska funktionella 

 lingvistiken. 

• Den sociokulturella skolan som bygger på Vygotskys kunskapssyn. 

▪ Martins och Rotherys pedagogiska modell ”cykeln för undervisning 

 och lärande”, vilken bygger på Hallidays språkteori men har 

 kompletterats med en genrekomponent för pedagogiska 

 sammanhang. 

Johansson (2009a:30 f.) påvisar att alla barn har olika förutsättningar. 

Långt innan de kommer till skolan har de utvecklat språk och beroende på 

språkanvändningen också använt språket, för annat än vardagssamtal. Själva 

grunden för genrepedagogik är att ge lärare redskap att plocka ut dessa elever 

som har andra förutsättningar, att synliggöra det som är svårt i skolan och se 

språket som ett redskap för lärande. Att prata om språket med hjälp av språket, 

ett metaspråk, är nödvändigt vid explicitgörande av skolkoden och vad som är 

svårt. Slutligen får lärare bättre verktyg att bedöma elevernas språkutveckling 

med, så att lärare kan ge eleverna den för stunden nödvändiga 



 

9 
 

hjälpen/stöttningen (scaffolding) de behöver för att kunskaper och språk ska 

utvecklas optimalt utifrån Vygotskys teori om den optimala utvecklingszonen. 

Enligt Vygotsky har varje elev en zon inom vilken utveckling är möjlig. Inom 

denna zon kan eleven införskaffa sig nya kunskaper tillsammans med en mer 

kunnig person, t.ex. en lärare eller en annan elev som kommit längre 

kunskapsmässigt. Vygotsky hävdar att det eleven kan göra idag tillsammans 

med en annan elev eller lärare kommer den så småningom kunna genomföra 

på egen hand (Johansson 2009b:43). Enligt genrepedagogik är kunskap 

kontextberoende. Varje ämne uttrycker sig på ett specifikt ämne och eleven 

måste få kunskap om hur språket är uppbyggt. Ämnesspecifika språk behövs 

för att tillägna sig kunskap; språk och tanke hör ihop! Med genrepedagogik 

menas att tydliggöra vad som förväntas av eleven i skolsituationen och ge 

eleven redskap att ”äga” skolkoden med syfte att han eller hon lättare ska få 

tillgång till kunskapen. 

Hedeboe & Polias (2008:12 f.) menar att när man lär sig ett språk bygger 

man upp ett varierat redskap, vilket man använder och handlar utifrån beroende 

på den specifika kultur man är medlem i. Språket blir successivt en omfattande 

tillgång som man omedvetet använder i olika situationer. Även mindre barn har 

tillräckligt med språkliga resurser för att kunna identifiera olika texter. De förstår 

snabbt syftet med ett personligt brev, ett telefonsamtal, de vet hur man köper 

och säljer saker och de inser skillnaden mellan vardagsspråk och skolspråk. 

Många elever har en bakgrund som av olika skäl medfört att de inte 

kommit i kontakt med så många texter. De kanske kommer från andra kulturer 

där texter ser annorlunda ut eller används till andra syften. Erfarenheter av 

deltagande i aktiviteter som på olika sätt förbereder för lärande som 

karakteriserar skolan kan således ha stor betydelse för hur elever med olika 

sociala och kulturella bakgrunder ”känner sig som hemma” i den samtalskultur 

som präglar skolan som lärmiljö. Genrepedagogiken innehar redskap som kan 

”jämna ut” denna skillnad i genremässig förförståelse, redskap som ser till att 

eleverna får explicit stöd i sin språkliga utveckling. Att utveckla elevernas 

förmåga att ta del i allt fler och allt mer varierande kontexter; från de vardagliga 

kontexterna till tekniskt och ytterst abstrakta kontexter, är en viktig uppgift för 

skolan. Norén refererar till Lindgrens studie (2010) om hur viktiga lärarnas 

attityder gentemot elever är (Lindgren i Norén 2010). Han knöt elevernas dåliga 
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resultat till lärares låga förväntningar och krav. Om lärare medvetandegörs om 

sin makt de är givna genom sin institutionella position kan trenden vändas. De 

hävdar att detta mål för lärande kan uppnås genom att utveckla genrer  

(Hedeboe & Polias 2008:13). Deras strategi är att vara explicita kring den 

aktuella språkmodell, snarare än att förutsätta kunskap om den. Således en  

textholistisk modell om språk i social kontext, utvecklad inom den systemisk-

funktionella lingvistiken (SFL). Terminologin man väljer att använda och ett 

gemensamt metaspråk för att prata om språk i kontext introduceras successivt. 

Eleverna ges metaspråkliga redskap för att arbeta med texter i en meningsfull 

kontext, exakt på samma sätt som man lär sig ett språk och bygger upp nya 

kunskaper. Den genrepedagogiska modellen fokuserar på språkets roll i 

undervisning och lärande och därför erbjuds språkliga redskap för att läsa, 

skriva, lyssna, prata och beskriva texter över ämnesgränserna. Således gynnas 

samarbetet mellan lärare kring i hur man kan undervisa elever i att arbeta med 

alla ämnestexter. 

Hedeboe & Polias (2008:37) skriver att vid språkinlärning byggs resurser 

upp för att kunna skapa betydelse i många olika sammanhang. Man bygger upp 

ett varierat redskap som används utifrån den specifika kultur man är medlem 

av. Språket blir successivt en omfattande tillgång som används omedvetet i 

olika situationer. Denna omedvetna kunskap kallas ibland för ett schema eller 

ett system; en del av den sociala och kulturella kontexten. Systemet framträder 

även i form av olika genrer. Hedeboe & Polias (2008:13) slår fast att en genre 

är en social process med igenkännbara steg och med ett särskilt socialt syfte.   

Holmegaard & Wikström (2004:539 f.) anser att det parallellt med 

undervisningen i svenska som andraspråk krävs en långsiktig och metodisk 

satsning på en språkutvecklande ämnesundervisning. Alla lärare och personal, 

från svenska som andraspråklärare till skolbibliotekarier måste enas om en 

gemensam språkpedagogik som möjliggör ett systematiskt arbete med de 

tvåspråkiga elevernas språk- och kunskapsutveckling.  

 

2.8  Cirkelmodellen 
Axelsson (2009:6) skriver att forskning pekar på att man lär sig språket bäst om 

det sker samtidigt med annan inlärning. Ämnes- och språkintegrerat arbete 

enligt cirkelmodellen för genrebaserad undervisning tillhandahåller lärare med 
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redskap som hjälper elever att upptäcka de språkliga mönster som finns och 

som ger tillträde till olika sammanhang. En hjälp in i bedömning som utvärdering 

av ens eget lärande och inte enbart ett passivt mottagande av vad läraren anser  

vara en bra text! Cirkelmodellen är ett tillägg till genrepedagogiken. Den tar 

inläraren i handen och går igenom fas till fas tills eleven är självständig att  

skriva olika sorters texter (Holmegaard & Wikström 2004:545). 

Enligt Cummins fyrfältsmodell bör eleven röra sig från ett  

kontextbundet språk med låg kognitiv svårighetsgrad upp längs den vertikala 

axeln till en kontextreducerad uppgift med hög svårighetsgrad. Detta är 

någonting som stämmer överens med cirkelmodellen. Cirkelmodellen bygger på 

Martins och Rotherys pedagogiska modell ”cykeln för undervisning och 

lärande”, vilken är densamma som Hallidays språkteori men har kompletterats 

med en genrekomponent för pedagogiska sammanhang. Ansaldo (2009:52 ff.) 

beskriver cirkelmodellens fyra faser: Cirkelmodellens fas 1 börjar med ett 

kontextbundet språk med låg kognitiv svårighetsgrad då lärare och elev 

utforskar kontexten. I fas 2 dekonstruktioneras texterna och de förutsägbara 

mönstren i modelltexterna tydliggörs med hjälp av ett gemensamt metaspråk. 

Eleven börjar röra sig upp längs den vertikala axeln. Fas 3 består av 

konstruktion av gemensam text. Med hjälp av det som Vygotsky kallar för 

”zonen för den närmaste utvecklingen” och ett strategiskt inriktat samtalsstöd, 

så kallade scaffolding, konstruerar eleven texter som ligger på lite högre nivå, 

än han eller hon skulle ha klarat på egen hand. Eleven rör sig vidare längs den 

vertikala axeln. I fas 4 konstruerar eleven texter på egen hand och har rört sig 

upp mot en kontextreducerad uppgift med hög svårighetsgrad. 
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3  Metod 
I detta avsnitt presenteras varför litteraturstudien valts som metod, hur urvalet 

har gjorts och vilka avgränsningar som har använts. Hur insamlingen av 

material gått till gås igenom, det vill säga hur undersökningen har gått till och 

hur resultaten har systematiserats. 

 

3.1  Metod 
Jag har valt att göra en litteraturstudie, dvs. en översikt av hur forskare ser på 

andraspråkselevers språkinlärning och möjligheter att tillgodogöra sig 

ämnesundervisning utifrån ett genrepedagogiskt perspektiv. Syftet har varit att 

bli medveten om vilka studier som har gjorts i ämnet och de resultat som andra 

forskare har kommit fram till. Även äldre teorier som har legat till grund för nyare 

forskning har bearbetats, såsom det sociokulturella perspektivet. 

Litteraturstudien genomfördes med kvalitativ metod då fokus har legat på att se 

mönster och tendenser inom forskningsområdet och inte mynnat ut i siffror och 

statistik utan i skrivna, verbala formuleringar. Kvalitativ forskning är lämplig då 

det handlar om hur människor förstår och ser på saker, ett socialt synsätt där 

resultatet presenteras i text och inte i siffror (Denscombe 2009:423). Under 

arbetets gång har min egen förförståelse fått ligga till grund för syftet och 

frågeställningarna och även vara en del av den under tiden växande analysen. I 

en litteraturstudie består uppgiften av att välja, strukturera och sammanfatta ett 

avgränsat material, där författarens frågeställning avgör vad som ska tas upp 

(Forsberg & Wengström 2003:25). 

 

3.2  Material och urval 
I mitt urval av texter har jag sökt i biblioteksdatabasen http://LIBRIS.kb.se/ och 

http://www.Google.se/. Sökorden jag använt mig av är: socialkonstruktivism, 

sociokulturella perspektivet, Vygotsky, andraspråksinlärning, skolspråket, 

genrepedagogik, cirkelmodell. Jag har även sökt igenom litteraturlistan från 

kursen ”svenska som andraspråk B” (se litteraturförteckning), Högskolan i 

Gävle, markerat de böcker som jag, utifrån min förförståelse, för syftet anser 

vara användbara. Jag har lånat böckerna på biblioteket på Högskolan i Gävle 

och köpt de få böcker som inte fanns där, ”skumläst” böckerna för att se om de 



 

13 
 

innehåller det jag eftersöker. Då jag tidigare hört talas om Eva Noréns  

avhandling om flerspråkiga matematikklassrum, googlade jag hennes namn och 

”flerspråkiga matematikklassrum” och hittade avhandlingen jag sökte. 

 

3.3  Genomförande 
När jag ”skumläst” böckerna lämnade jag tillbaka de som inte överensstämde 

med mitt syfte och frågeställningar. De kvarvarande böckerna läste jag igenom, 

nu mer noggrant, för att markera viktiga partier. Detta upprepades flera gånger 

för att säkerställa att relevant information markerats. De partier som jag valde 

att markera handlade om socialkonstruktivism, Vygotskys betydelse för 

socialkonstruktivism, scaffolding, optimala utvecklingszonen, sambandet språk 

och tanke, ordförråd, skolspråket, genrepedagogik och cirkelmodellen. Med 

hjälp av dessa markeringar började jag se gemensamma nämnare inom de 

olika områdena jag valt att markera. De olika texterna lästes igenom ännu en 

gång och analyserades utifrån dessa referensramar. 

 

3.4  Metodkritik 
Jag har som sagt valt att göra en litteraturstudie, i syfte att öka andras såväl 

som min egen kunskap om vilka studier som har gjorts i ämnet och de resultat 

som forskare har kommit fram till. Litteraturstudien genomfördes med kvalitativ 

metod då jag fokuserat på att synliggöra mönster och tendenser inom detta 

område. Denna analys måste betraktas som subjektiv eftersom det är min 

tolkning av texterna som ligger till grund för resultatet. Det är även jag som valt 

ut de texter som tagits med i litteraturstudien. Under arbetets gång har min 

egen förförståelse fått ligga till grund för syftet och frågeställningarna och även 

vara en del av den under tiden växande analysen. 
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4  Resultatredovisning 
Resultatet presenteras utifrån fem teman, vilka utgör svaret på mina 

frågeställningar: 

• Kunskap och lärande 

• Det dialogiska klassrummet 

• Skolspråket – ett helt eget språk 

• Genrepedagogik 

• Cirkelmodellen 

 

4.1  Kunskap och lärande 
Kunskap och information skiljer sig på så sätt att information är något vi ständigt 

möter, medan kunskap är det som stannat kvar i minnet när vi bearbetat och 

förstått informationen (Gustavsson 2002:15). Läroplanskommittén (1994:32 ff.) 

har delat upp kunskap i fyra kategorier: fakta, förståelse, färdighet och 

förtrogenhet. För att eleven ska få en helhet av kunskapen måste dessa 

faktorer samverka med varandra. Faktakunskap är något eleven kan läsa sig 

till. Exempel på faktakunskaper kan vara namn, årtal och platser. 

Förståelsekunskap innebär att veta innebörden av företeelser och se 

samband. För att kunna använda sig av kunskap i dess olika former krävs en 

förförståelse av vad kunskap innebär. Eleven kan memorera att 2+3=5 men om 

eleven inte vet vad tecknen står för finns ingen förståelse att bygga vidare på 

när talen blir svårare. En av Tomas & Colliers slutsatser är att utvecklingen 

språk och kognition går hand i hand, språket fungerar således som ett verktyg 

för tanken (Tomas & Colliers i Axelsson 2004:518 ff.). Färdighet är praktisk 

kunskap vilken går att träna på. Det kan handla om att skriva bokstäver och 

snabbt och säkert räkna matematik. Färdighet innebär även att veta hur något 

ska utföras och sedan kunna genomföra det. Då vi är förtrogen med kunskapen 

kan vi börja använda oss av den. Denna kunskap är nära förknippad med 

sinnesintryck. Vi blir medvetna om vad för kunskap som kan användas i vissa 

situationer och när det inte går. Fakta, förståelse och färdighet är ”synliga” 

kunskapsformer medan förtrogenheten är tidigare erfarenheter och kunskaper, 

en grund att bygga vidare på (Läroplanskommittén1994). 
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4.2  Det dialogiska klassrummet 
Förutsättningar för lärande uppstår på många olika sätt. Dysthe (1996) kommer 

i sin fältstudie fram till att ett dialogiskt klassrum, vilket utgår från det 

sociokulturella perspektivet, gynnar elevernas lärande på ett helt annat sätt än 

det monologiska klassrummet. Ett dialogiskt klassrum, menar Dysthe, är ett 

klassrumsklimat där eleverna kommer till tals på olika sätt och är delaktiga och 

aktiva i sitt lärande. I det monologiska klassrummet ses läraren som förmedlare 

av kunskap och eleverna är enbart passiva mottagare som ägnar sig åt att 

reproducera kunskap i färdiga läromedel istället för att aktivt vara med och 

skapa dem. Det traditionella sättet att se eleven som en ”tabula rasa”, vilken 

fylls på med auktoriserad kunskap går således stick i stäv med det 

sociokulturella perspektivet (Dysthe 1996:53). 

Den proximala utvecklingszonen är ett begrepp myntat av Vygotsky 

(Lindberg 2004:471 f.). I det dialogiska klassrummet innebär det att läraren i 

dialog med eleven, lär känna eleven, tar reda på hur mycket och vad eleven 

kan och sätter ribban lite ovanför där eleven är (den proximala 

utvecklingszonen). En dialog för att ge rätt stöd (scaffolding) och alltid ligga i 

den proximala utvecklingszonen för varje enskild elev förs kontinuerligt. 

Dialogen mellan lärare och elev lägger grunden för de andra dialogerna som 

sker mellan elev och elev samt elev och stoff.   

Förutom att lyssna på vad läraren vill förmedla till dem, måste de även 

samtala och skriva. Just skrivandet anser hon ha vissa fördelar över samtalet 

då det ger mer blyga elever möjlighet att använda sig av språket utan att 

behöva göra det högt inför klassen. Att skriva är ett sätt att formulera sina 

tankar och dessutom bli delaktig i sitt lärande. Dysthe anser att engagemang är 

en viktig faktor i lärandet, både från lärarens såväl som elevens sida. För att 

skapa engagemang krävs autentiska frågor, samt återkoppling till elevernas 

tankar, frågor och erfarenheter. Dysthe menar med autentiska frågor, öppna 

frågor, där eleverna får svara utifrån deras egna personliga erfarenheter. Hon 

menar att om eleverna känner att de kan bidra till undervisningen med sina 

tankar och erfarenheter, blir de mer engagerade (Dysthe 1996:61 ff.) Kuymucu 

(2004:581) påtalar också vikten av den sociala kontextens betydelse för 

språkets utveckling. I det sociokulturella perspektivet är kommunikation och 

språk viktiga delar i lärandet. Små barn lär sig att kommunicera med 
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omgivningen med hjälp av kroppsspråk och sedan med det muntliga språket. 

Lärandet sker genom att lyssna, härma, samtala och samspela med 

omgivningen. Lärandet sker i leken, en kombination av språkligt och praktiskt 

samspel (Dysthe 2003:48). 

 

4.3  Skolspråket – ett helt eget språk 
Hur vi talar och skriver är situationsberoende. Det betyder att då man träder in i 

en helt ny grupp av människor som bildar en kulturgemenskap tar det tid innan 

man kan delta i samtalen som en jämbördig person (Dysthe m.fl. 2002:14 ff.). 

Detsamma gäller då man börjar skolan. Att lära sig skolspråket innebär att lära 

sig tala och skriva på ett specifikt sätt, vilket eleven tillägnar sig genom att läsa 

och lyssna på dem som befinner sig i den kultur eleven befinner sig i. Det är 

också av yttersta vikt att eleven kontinuerligt tränar sig på att delta i samtalen 

genom att tala och skriva om ämnet. Ju mer eleven deltar desto snabbare lär 

hon sig att tänka, tala och skriva som en av dem andra. 

Vi skaffar oss språkliga koder innan första klass i form av socialisering, 

vilken sker med hjälp av dialog. Detta betyder att i västvärlden, där föräldrar 

läser sagor från tidig ålder, ställer didaktiska frågor i samband med läsningen 

och drar paralleller ur texten klarar sig barnen bättre i skolan eftersom 

språkkoden påminner om den i skolan (Nauclér 2004:438 ff.). Skolspråket 

kännetecknas av att det blir en högre grad av abstraktion; processer och 

skeenden står i fokus och det blir mer objektifierat. Kort sagt, skolspråkets 

formella kod är sammansatt på ett helt annat sätt än vardagsspråket, både 

grammatiskt och lexikalt och är ett helt nytt språk att lära in för elever. 

Oavsett bakgrund måste eleverna lära sig skolspråket, ett språk som hon 

kanske inte använder sig av hemma. Forskning pekar på att språk- och 

ämnesutveckling är beroende av varandra. Eleven läser för att lära och 

extraherar innehåll i texter. Alla barn har olika förutsättningar. Långt innan de 

kommer till skolan har de utvecklat språk och beroende på språkanvändningen 

eventuellt också använt språket, för annat än vardagssamtal. Själva grunden för 

genrepedagogik är att ge lärarna redskap att plocka ut dessa elever som har 

andra förutsättningar och att för eleverna synliggöra det som är svårt i skolan 

och få eleverna att se språket som ett redskap för lärande. Att prata om språket 

med hjälp av språket, ett metaspråk, är nödvändigt vid explicitgörande av 
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skolkoden och vad som är svårt. Det pedagogiska verktyget som kan möjliggöra 

detta är, enligt flera forskare, just genrepedagogik! 

 

4.4  Genrepedagogik 
Allt fler elever har svenska som andraspråk vilket medför att intresset för språk 

och inlärning ökar för många forskare och lärare. Om vi skulle lösa gåtan med 

hur exakt människor lär skulle man kunna tänka sig en tydlig förbättring av våra 

livsvillkor och nå maximal lycka (Säljö, 2000:12). De ännu inte lösta 

läroprocesserna ger stort utrymme för olika tankar och idéer. Hallgren & 

Fallgren (2010:27) skriver att den genrepedagogiska modellen syftar till att 

eleven ska medvetandegöras om de olika språkmönstren med hjälp av explicit 

undervisning. Läraren samtalar om språk med hjälp av ett gemensamt språk, ett 

metaspråk.  Detta språk byggs sakta men säkert upp genom att läraren visar på 

olika mönster i texter. Johansson (2009b:33) beskriver vad genrepedagogik 

består av; den systemiska funktionella lingvistiken, Vygotskys kunskapssyn och 

slutligen Martins och Rotherys pedagogiska modell ”cykeln för undervisning och 

lärande”, vilken bygger på Hallidays språkteori men har kompletterats med en 

genrekomponent för pedagogiska sammanhang. 

Hedeboe & Polias (2008:37) skriver att vid språkinlärning byggs resurser 

upp för att kunna vara betydelsefulla i många olika sammanhang. Ett varierat 

redskap som används utifrån den specifika kultur man är medlem av, byggs 

upp. Språket blir successivt en omfattande tillgång som används omedvetet i de 

olika kulturerna man befinner sig i. Denna kunskap är således en del av den 

sociala och kulturella kontexten och framträder i form av olika genrer. Hedeboe 

& Polias (2008:13) beskriver en genre som en social process med 

igenkännbara steg och ett speciellt socialt syfte. 

Då barn börjar skolan har de olika förutsättningar, på grund av att långt 

innan de kommer till skolan har de utvecklat språk. Hedeboe & Polias (2008:12 

f.) skriver vidare att man lär sig språk vid uppbyggandet av ett varierat redskap, 

vilket man använder och handlar utifrån vilken kultur man befinner sig i. Även 

mindre barn kan med hjälp av sina språkliga resurser identifiera olika genrer 

och de inser skillnaden mellan vardagsspråk och skolspråk. Vissa 

andraspråkselever kommer från andra kulturer där texter ser annorlunda ut eller 

används till andra syften. Genrepedagogikens redskap kan jämna ut denna 
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skillnad i genremässig förförståelse och se till att eleverna får explicit stöd i sin 

språkliga utveckling liksom sin kunskapsutveckling. 

Elevernas förmåga att ta del i allt fler och allt mer varierande kontexter; 

från de vardagliga kontexterna till de tekniskt och ytterst abstrakta  

kontexterna, är en oerhört viktig uppgift för skolan. Lärarnas attityder gentemot 

elever kan vara en orsak till andraspråkselevernas dåliga resultat. Lärare bör 

medvetandegöras om sin makt de är givna genom sin position som lärare, i 

syfte att vända trenden. Hedeboe & Polias hävdar att detta kan uppnås genom 

genrepedagogik då denna pedagogik till stor del bygger på att vara explicita 

kring den aktuella språkmodell, snarare än att förutsätta kunskap om den 

(Hedeboe & Polias 2008:13). De termer man väljer att använda och ett 

gemensamt metaspråk för att prata om språk i kontext introduceras successivt. 

Elever introduceras för metaspråkliga redskap i syfte att arbeta med texter i en 

meningsfull kontext, precis som då man lär sig ett språk och bygger upp nya 

kunskaper.  

Genrepedagogik fokuserar på språkets roll i undervisning och lärande 

samt språkliga redskap för att läsa, skriva, lyssna, prata och beskriva texter 

över ämnesgränserna. Samarbetet lärare emellan i hur man kan utveckla 

elevernas språk- och kunskapsutveckling gynnas. Sammanfattningsvis är 

grunden för genrepedagogik, att språk- och kunskapsutveckling går hand i 

hand. När man lär sig något nytt inom ett ämnesområde så betyder det bland 

annat att man lär sig tala, läsa, skriva om det på ett nytt sätt. Många forskare 

beskriver det nästan symbiotiska förhållandet som existerar mellan ett ämne 

och dess språk. Att erövra ett ämne är detsamma som att erövra ämnets språk 

och genrer. 

Vissa barn har, precis som jag nämnt, använt språket till annat än 

vardagssamtal. Genrepedagogik innebär även att synliggöra de redskap som 

finns för lärare, redskap som gör det möjligt att plocka ut dessa elever som har 

andra förutsättningar. Det vill säga att synliggöra det som är svårt i skolan och 

se språket som ett redskap för lärande (Johansson, 2009a:30 f.). Att prata om 

språket med hjälp av språket, ett metaspråk, är nödvändigt vid synliggörande av 

skolspråket och vilka svårigheter det finns. Lärare och elever får verktyg, så 

kallade scaffolding, så att elevernas språk och kunskaper utvecklas optimalt 

utifrån Vygotskys teori om den optimala utvecklingszonen (Johansson 
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2009b:43). Genrepedagogik anser att kunskap är kontextberoende, vilket 

innebär att eleverna måste få kunskap om hur varje ämnes språk är uppbyggt. 

Ingenting ska vara ”hemligt”, utan det som förväntas av eleven ska tydliggöras. 

Kort sagt, eleverna ska ges redskap att ”äga” skolkoden och därför lättare få 

tillgång till kunskapen. 

 

4.5  Cirkelmodellen 
Andraspråksundervisningen kan med hjälp av cirkelmodellen delas in i fyra 

faser: 

• Bygga upp kunskap om fältet (fas ett) 

• Skapa textförebilder (fas två) 

• Skapa en gemensam text (fas tre) 

• Skapa en text på egen hand (fas fyra) 

 

Ansaldo (2009:52 ff.) beskriver cirkelmodellens fyra faser. Den första går 

ut på att lärare och elev utforskar kontexten och på det sättet tillägnar sig 

kunskaper om den. I fas två tydliggörs de förutsägbara mönstren i modelltexten 

med hjälp av ett metaspråk. Lärare och elev dekonstruktionerar flera olika texter 

av samma genre för att upptäcka mönster. Fas tre går ut på att konstruera 

gemensamma texter, som ligger på lite högre nivå än hon skulle ha klarat på 

egen hand, med hjälp av scaffolding inom zonen för den närmaste utvecklingen. 

I den sista fasen är eleven självständig nog att konstruera texter på egen hand.  

Enligt Dysthe m. fl. (2002:13) finns det några viktiga grundantaganden vid 

textskrivande: 

• Skrivandet är alltid kulturellt betingat. 

• Att skriva är att vara delaktig i ett samtal. 

• Genom att både läsa och skriva lär du dig att skriva. 

▪ Genom att samarbeta med andra lär du dig både ämnet och att 

 skriva faktatext. 

• Det är viktigt att du blir medveten om dig själv som skribent. 

• Skriva faktatexter är någonting man kan lära sig. 

 

Dysthe m.fl. (2002:16) hävdar att alla kan bli bättre skribenter men för att 

lyckas med det måste du vara medveten om vad du ska förbättra (i 



 

20 
 

cirkelmodellen får man respons från både lärare och elever). För att bli en bra 

skribent förutsätts gedigna faktakunskaper (cirkelmodellens första fas), 

textkunskap (cirkelmodellens andra fas) och kunskap om skrivprocessen och 

om vilka strategier du kan använda i skrivprocessens olika faser (att prata om 

språket ingår i cirkelmodellens alla faser). Att skriva i grupp, vilket är 

cirkelmodellens tredje fas, kan ge upphov till fler idéer, infallsvinklar och förslag  

till lösningar. Produkten blir dessutom mer läsartillvänd och begriplig när flera  

olika läsare inom gruppen kommer med sina responser (Dysthe m.fl. 2002:61 

ff.). Målet är att eleverna självständigt ska kunna skriva egna texter 

(cirkelmodellens sista fas). 

Holmegaard & Wikström skriver att forskning tyder på att man måste förstå 

95 % av alla ord för att begripa det man läser (Holmegaard & Wikström 

2004:549 f.). Enligt dem förstår inte andraspråksläsaren då det är mer än två 

procent okända ord i en text. Då han eller hon inte förstår på djupet går de 

miste om förståelsen. Sådant som påverkar kan dock variera med andra 

faktorer, som till exempel med texttypen och läsarens förtrogenhet med 

innehållet i texten. Då god språkförståelse är grundläggande för 

begreppsutvecklingen är det av yttersta vikt att uppmärksamma elever med ett 

annat modersmål än svenska, Dagens skola kräver språkanvändning i alltmer 

kognitivt krävande uppgifter, där språket ska fungera både som ett avancerat 

redskap för tanken och som ett verktyg med vilket uppgifter ska utvecklas och 

redovisas. Med hjälp av cirkelmodellen ökar ordförrådet då man i fas ett 

undersöker fältet, det vill säga, om man ska skriva en text om träd så går man 

ut i skogen och undersöker vad det finns för olika träd med mera. Då elever lär 

sig specifika ord som rör just detta fält ökar deras ordförråd och ordförståelse. 

Att kunna ett ord innebär olika grader av ord- och begreppsförståelse 

(Holmegaard & Wikström 2005:533 ff.). Man behöver möta ett nytt ord i många 

olika kontexter för att lära sig det. De kvalitativa bristerna i ordförrådet kan få 

stor betydelse för andraspråkseleverna att tillgodogöra sig kunskaper i skolans 

ämnesundervisning men även deras möjligheter att bli bedömda på ett rättvist 

sätt (Holmegaard & Wikström, 2004:539). Man ska således inte bara sitta i 

skolan och läsa om olika träd utan även gå ut i skogen, titta på filmer, bilder och 

rita träd. 
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För utvecklingen av ordförrådet hos L2-inlärare krävs det ett systematiskt 

och aktivt arbete, till exempel genom att arbeta med nyckelord, som man hittar i 

ämnesspecifika texter, lyfta fram ämnesspecifika begrepp och arbeta med dem, 

jobba med den fonologiska medvetenheten och inte undvika eller förenkla 

fackord! (Holmegaard & Wikström 2004:555 ff.). Lärare ska lära eleverna att 

”träd” är ett substantiv och inte ett ”sakord”. 

Holmegarrd & Wikström (2004:543) beskriver Cummins resonemang; att 

skolarbetet varierar mellan enklare och mer krävande uppgifter  

och inbegriper en allt mer abstrakt, sofistikerad och situationsoberoende  

språkanvändning, som kan vara tidskrävande att utveckla. De tar även upp 

Collier & Thomas (2002) slutsats, att det kan ta upp till tio år att tillägna sig 

skolspråket (Holmegaard & Wikström 2004:541). Forskning visar på att man lär 

sig språket bäst om det sker samtidigt med annan inlärning (Axelsson 2009:6). 

Cirkelmodellen är just en språk- och ämnesintegrerad modell och borde då 

kunna medverka till att påskynda andraspråksinlärningen. 
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5  Diskussion och slutsatser 
I denna del av arbetet analyserar jag resultatet av min litteraturöversikt av hur 

forskare ser på andraspråkselevers språkinlärning och möjligheter att 

tillgodogöra sig ämnesundervisning utifrån ett genrepedagogiskt perspektiv. Jag 

jämför forskarnas svar samt diskuterar och drar egna slutsatser. Mitt syfte är att 

ta reda på vilka studier som har gjorts i ämnet och de resultat som andra 

forskare har kommit fram till. Detta har lett mig in på äldre teorier som har legat 

till grund för nyare forskning, såsom det sociokulturella perspektivet. Jag är väl 

medveten om att min egen förförståelse fått ligga till grund för syftet och 

frågeställningarna och även vara en del av den under tiden växande analysen. 

Det är någonting man inte kommer ifrån då det handlar om litteraturstudier, 

vilket Forsberg & Wengström (2003:25) påtalar. 

I all kommunikation och inlärning är språket kärnan. För att elever  

ska nå uppställda mål i skolan krävs en funktionell behärskning av språket som 

utvecklar förmågan att förstå omvärlden och på samma gång kunna samarbeta 

och kommunicera med andra människor med hjälp av tal och skrift. 

Andraspråksundervisning innebär även att utveckla ett tillräckligt bra språk för 

att tillgodogöra sig undervisningen i de andra ämnena. Då allt fler elever i 

skolan har ett annat modersmål än svenska och förutom det även behöver lära 

sig skolspråket är det av yttersta vikt att lärare använder lämpliga pedagogiska 

modeller för att möta andraspråkselevers behov. 

Det dialogiska och flerstämmiga klassrummet tror jag kan vara en bit på 

vägen, då det gäller att möta andraspråkselevers behov på ett tillfredsställande 

sätt. Forskare framhåller att det finns en nära koppling mellan språk och 

tänkande och dessutom är språket en skapande kraft tillsammans med andra 

människor. Genrepedagogik framstår därför som en utmärkt pedagogisk metod, 

framför allt för andraspråkselever.  

Genrepedagogik har som mål att på ett konkret sätt lära elever om 

språkets uppbyggnad och användning i skolans olika ämnen. Genrepedagogik 

ska således lära elever språket i den språkliga kontexten samtidigt som de 

tillägnar sig ämneskunskaper. Denna pedagogik kan ”jämna ut” de skillnader 

som finns hos elever när de börjar skolan. Alla elever är olika och har olika 

erfarenheter då de börjar skolan. Andraspråkselever ska inte bara lära sig ett 
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nytt språk då de börjar skolan. De ska lära sig två nya språk; svenska och 

skolspråket. 

För att det dialogiska klassrummet ska fungera anser jag att 

klassrumsmiljön måste vara tillåtande och präglas av demokrati, tillit, 

förtroende, respekt och framförallt glädje. För att våga prata måste man känna 

sig trygg. Först då är man mottaglig för att lära sig. Jag tror det kan vara lika 

skrämmande för både lärare och elever. Lärare kan uppleva att de ”förlorar” lite 

av sin makt i klassrummet medan eleverna kan uppleva att det ställs mer krav 

på dem. Eleverna blir, tillsammans med lärarna, ansvariga för sin egen 

kunskapsinhämtning. Läraren måste ”våga” släppa på kontrollen och lita på 

eleven, naturligtvis med hjälp av kontinuerliga stödstrukturer och ständigt ligga i 

den optimala utvecklingszonen. Detta görs med hjälp av dialog mellan lärare 

och elev, elev och elev och elev och stoff.  

Vad är kunskap och när uppstår kunskap? En ny kunskapssyn som 

bygger på värden som dialog, reflektion och deltagande ställer krav på förmåga 

till kreativt skapande, kommunikation och kritiskt tänkande. Tonvikten ligger inte 

längre på ”rätta ” svar utan vid fruktbara frågor och hur man lär sig av  

erfarenheter! Forskare påtalar vikten av att i dialog med eleven ställa frågor om 

hur, vad och varför. Detta främjar lärandet och överensstämmer med 

kunskapsmålen i skolan. Eleven ska arbeta själv för att få sin kunskap, ställa 

frågor, tänka, argumentera, vara kritisk och komma med egna åsikter för att 

lärarmekanismer ska slås på. 

Vi är sociala varelser, livet är dialogiskt till sin natur och vi kan endast få 

insikt om oss själva genom kommunikation med andra. Dialog är således 

central då det gäller att forma språk och tänkande. Eftersom vi konstrueras 

socialt och inte har några latenta egenskaper stämmer det inte överens med det 

traditionella sättet att se på kunskap. Människan är inte ett tomt kärl, som fylls 

på med kunskap. Att elevens erfarenheter lyfts upp som en auktoritet och ses 

som något viktigt och att eleverna uppmuntras till att utveckla sina tankar och 

göra kopplingar till egna erfarenheter, helt enligt det socialkonstruktivistiska 

synsättet, samt skolans kunskapsmål, stämmer överens med mitt sätt att se på 

hur kunskap bildas. 

Forskare anser att det är av yttersta vikt att erbjuda eleverna rika 

möjligheter att delta i språkutvecklande samtal. Jag upplever att dialog är en 
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underskattad undervisningsform. Många elever inser inte att de inhämtar 

kunskap då de deltar i samtal. Tyvärr är många elever så vana att skriva och 

fylla i ”rätta svar” i sina böcker istället för att prata och utveckla sina tankar, 

reflektera och dra paralleller. Därför är det viktigt att förklara för eleverna varför 

vi arbetar på detta sätt och jämföra med skolans läroplan och betygskriterier. 

Genrepedagogiken går bland annat ut på att läraren i dialog med eleven, 

under inlärningen, bedömer kontinuerligt, i syfte att eleven ska veta vilka mål 

hon förväntas uppnå och i slutändan nå dem. Återkoppling är viktigt, men det 

viktigaste är kvaliteten på återkopplingen. Eleven ska inte bara veta att x+y=z, 

utan problematisera och ställa fruktbara frågor, helt enligt det 

socialkonstruktivistiska perspektivet. Med hjälp av det som Vygotsky kallar för 

den optimala utvecklingszonen och ett strategiskt inriktat samtalsstöd då eleven 

behöver det, så kallade scaffolding, kan såväl yngre som äldre 

andraspråksinlärare tänja sina språkliga resurser och därför kommunicera 

utöver sin förmåga. Eleven måste få reda på orsaken till varför hon inte nått 

målen. Inget får vara hemligt utan allt ska tydliggöras! 

Vi tillägnar oss språkliga koder innan första klass. Socialisering sker i ett 

dialogiskt perspektiv. Normer är kulturellt betingat. Vi i västvärlden tvingar barn 

att prata medan man i andra kulturer låter barn vara. Jag har under arbetets 

gång insett hur nödvändigt det är att se eleven som den individ han  

eller hon är och inte bärare av en grupps ”kultur” och bli medveten om ens egna 

förväntningar på eleverna och hur de påverkar ens interaktion med eleverna. 

Även att medvetandegöra ens arbete med elevernas tal- och skriftspråkande i 

skolan, således skapa situationer där de får berätta om sina erfarenheter och 

att bli medveten om faran att träna barn på enklare uppgifter när de i själva 

verket behöver mer krävande för att utvecklas och senare nå fastställda mål. 

Människan formas som individ beroende på hur hon bemöts. Att ges möjlighet 

till att ”skolas in” i att tänka utefter skolans kunskapsmål formar eleven till det 

som samhället premierar. Genrepedagogik arbetar på detta sätt. Eleverna 

skolas sakta men säkert in i att tänka utefter skolans kunskapsmål. 

Varje nytt möte med en text ställer nya krav på eleven, både vad gäller 

förmåga att läsa som ämneskunskap. Det räcker inte enbart med att kunna 

läsa. Man ska kunna reflektera och ta till sig innehållet i de texter man möter för 

att kunna skriva egna texter. Explicit undervisning är ett centralt begrepp och en 
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bas för det genrepedagogiska arbetet. Lärarna ger tydliga anvisningar och 

beskrivningar av hur språket i ett visst ämne/genre är konstruerat, samtidigt 

som de visar på de valmöjligheter som språket i en viss kultur och situation 

erbjuder. Eleverna stöttas genom en rad olika exempel och på så sätt att de får 

tillgång till ett metaspråk, vilket underlättar samtalet om språket. Således ett 

språk- och ämnesintegrerat arbete med fokus på de textkompetenser som 

elever förväntas behärska under sin skoltid. 

Genrepedagogikens syfte är att skapa möjligheter för elever att 

tillgodogöra sig ämnesundervisningen samtidigt som de utvecklar färdigheter i 

undervisningsspråket. Tidigare språkundervisning betydde att eleverna först 

skulle lära sig det svenska språket för att sedan kunna ta till sig övrig 

ämnesundervisning. Dagens språkforskare beskriver det nästan symbiotiska 

förhållande som existerar mellan ett ämne och dess språk. Att erövra ett ämne 

är detsamma som att erövra ämnets språk och genrer. Mycket pekar på att 

språk- och ämnesutveckling är beroende faktorer. Detta betyder att 

cirkelmodellen kan påskynda andraspråksutvecklingen! 

En betydelsefull aspekt i detta, anser jag, är vikten av att lärare i förskola 

och skola erbjuds möjlighet till kompetensutveckling i svenska och andra ämnen 

ur ett genrepedagogiskt perspektiv, för att få kunskaper i hur man på bästa sätt 

kan utveckla andraspråksinlärning. Hur, vad och varför man, enligt resultat från 

forskning, kan utveckla andraspråksinlärning, bör tydliggöras så att ett enhetligt 

arbete kan fortskrida och utvecklas. Ett exempel är att lärare inte bör undvika 

eller förenkla fackord utan istället ge eleverna en akademisk diskurs genom att 

lära dem svårare ord. Detta upplever jag är någonting som behöver förtydligas. 

Attityder och förväntningar är viktigt, vilket bygger på en slags 

socialkonstruktivism. Forskare menar att livet är dialogiskt till sin natur och att vi 

kan endast få insikt om oss själva genom kommunikation med andra. Vi 

konstrueras socialt i takt när saker händer. Jag tänker mig en elev, vars lärare 

har låga förväntningar på eleven. Eleven lever upp till lärarens låga 

förväntningar eftersom vi endast kan få kunskap om oss själva genom 

kommunikation med andra. 

 

5.1  Sammanfattning av diskussion och slutsatser 
Flera forskare framhåller flera faktorer som stöttande för elevernas 
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andraspråksutveckling. I de faktorer som framhålls kan jag se en tydlig koppling 

till tidigare forskning som bygger på det sociokulturella perspektivet. Faktorer 

som belyses är scaffolding, optimala utvecklingszonen, dialogens betydelse, 

lärarens höga förväntningar och en tillåtande miljö. Detta speglar ett 

socialkonstruktivistiskt synsätt på språkutveckling, det vill säga att man lär sig 

språket i ett socialt sammanhang.   
Resultatet visar att genrepedagogik kan skapa nya möjligheter inom 

andraspråksundervisningen och att cirkelmodellen kan påskynda 

andraspråksutvecklingen.  
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6  Reflektion 
Jag har i detta arbete valt att belysa forskares syn på andraspråkselevers 

språkinlärning och möjligheter att tillgodogöra sig ämnesundervisning utifrån ett 

genrepedagogiskt perspektiv. Med utgångspunkt från ett sociokulturellt 

perspektiv presenterar jag genrepedagogik för att få insikt om denna metod är 

användbar i andraspråksundervisningen. 

Forskning visar att genrepedagogik är en metod som kan ge tvåspråkiga 

elever samma möjligheter till skolframgång som de med svenska som 

modersmål. Forskare framhåller cirkelmodellen, vilken kan användas för 

tematiska arbetssätt i ämnesövergripande projekt, som en metod att påskynda 

andraspråksutvecklingen. Ändå upplever jag att genrepedagogik inte är en 

vanligt förekommande undervisningsmodell och att många lärare inte vet vad 

genrepedagogik står för. Varför är det så? Kan det ha något att göra med att 

andraspråksundervisning ofta har låg status och att genrepedagogik har 

uppenbara fördelar för just andraspråkselever? För att få svar på dessa frågor 

skulle man kunna ta reda på orsakerna till att andraspråksundervisning har låg 

status och vad låg status innebär för elever och elever. Det skulle också för 

syftet vara användbart att göra en historisk översikt av 

andraspråksundervisning.  

En förutsättning för att genrepedagogik som metod ska leda till önskad 

måluppfyllelse, är en ökad förståelse av hur skolans texter är uppbyggda och 

hur undervisningen ska utformas utifrån ett genrepedagogiskt perspektiv. Innan 

detta arbete hade jag inte reflekterat vidare över att skolspråket faktiskt är ett 

alldeles eget språk och att varje ämne har ett eget skolspråk. Det har fått mig 

att inse att skolspråket inte är någonting som man lär sig helt automatiskt utan 

måste läras in precis som vilket annat språk som helst. Lärare bör vara 

medvetna om det så att inte lärare och elever talar förbi varandra och det 

didaktiska mötet uteblir . 

Detta arbete har inneburit att jag har reflekterat över mitt eget sätt att 

undervisa och på vilka sätt jag kan förbättra och öka elevernas språkförståelse 

utifrån ett genrepedagogiskt perspektiv. Mitt intresse för genrepedagogiska 

metoder har ökat och jag kommer att fortsätta förkovra mig inom detta område. 
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