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Abstract 
According to the curriculum, teaching is supposed to have the result that pupils can 

express themselves in different forms of texts. The types of texts recommended for 

grades 1–3 are factual and narrative texts. The aim of the study is to investigate how 

teachers work with the teaching of writing through genre-pedagogical methods in grade 

two. The present study proceeds from a sociocultural perspective. It combines the 

methods of observations and interviews to collect empirical data in this field of study. 

The data was then analysed using the circle model and a model for support and 

challenge. The results of the study show that genre-pedagogical teaching about different 

types of texts benefit from starting in the earlier years of school. The study further 

showed that successful teaching requires a well-considered balance between cognitive 

challenge and support from surrounding people. Finally, it is observed that the teaching 

of writing through genre-pedagogical methods helps pupils to write more structured and 

well thought-out texts. The genre-pedagogical method helps all pupils in their 

development, regardless of the level of their knowledge. 

Nyckelord 
Genrepedagogik, explicit skrivundervisning, cirkelmodellen, stöttning, utmaning 

Tack 
Vi vill rikta ett stort tack till de lärare vi har besökt för att observera och intervjua och 
som visat ett stort engagemang för vår studie.  
 

English title 
Structure, support and challenge in the teaching of writing 
A study of genre-pedagogical methods in grade 2 

Key words 
Genre pedagogy, explicit writing teaching, circle model, support, challenge 
 

  



  
 

ii 

Innehåll 
1 Inledning ___________________________________________________________ 1	

1.1 Syfte och frågeställningar ___________________________________________ 2	

2 Teoretiska och didaktiska utgångspunkter _______________________________ 2	
2.1 Sociokulturella perspektivet _________________________________________ 2	
2.2 Genrepedagogik __________________________________________________ 3	
2.3 Cirkelmodellen ___________________________________________________ 4	

3 Bakgrund __________________________________________________________ 6	
3.1 Skrivundervisning om texttyper i läroplanen ____________________________ 6	
3.2 Struktur i berättande texter __________________________________________ 7	
3.3 Struktur i faktatexter _______________________________________________ 7	
3.4 Genrepedagogiska skolprojekt _______________________________________ 8	

4 Metod _____________________________________________________________ 9	
4.1 Datainsamlingsmetoder _____________________________________________ 9	

4.1.1 Observation __________________________________________________ 9	
4.1.2 Intervju ______________________________________________________ 9	

4.2 Urval __________________________________________________________ 10	
4.3 Etiska ställningstaganden __________________________________________ 10	
4.4 Genomförande ___________________________________________________ 11	
4.5 Analysmetod ____________________________________________________ 12	

5 Resultat och analys _________________________________________________ 13	
5.1 Undervisning om faktatext: jämförande text ___________________________ 13	

5.1.1 Skrivprocessen för jämförande faktatext ___________________________ 14	
5.1.2 Stöttning och utmaning i undervisningen __________________________ 16	

5.2 Undervisning om berättande text ____________________________________ 17	
5.2.1 Skrivprocessen för berättande text ________________________________ 18	
5.2.2 Stöttning och utmaning i undervisningen __________________________ 19	

5.3 Genrepedagogiskens möjligheter och begränsningar _____________________ 21	

6 Diskussion _________________________________________________________ 22	

Referenser __________________________________________________________ 27	

Bilagor _______________________________________________________________ I	
Bilaga A Observationsschema ___________________________________________ I	
Bilaga B Intervjuguide _______________________________________________ III	



  
 

1 
 

1 Inledning 
En av skolans främsta uppgifter är att lära barn att skriva (Taube, 2013:11). Skrivande är 

nämligen en ämnesöverskridande färdighet som efterfrågas i skolans samtliga ämnen och 

är en förutsättning för elevernas lärande och utveckling. Skolan bör således ge alla elever 

förutsättningar för att lära sig det språk som krävs för att kunna uttrycka sig och förstå 

texter (Johansson & Sandell Ring, 2010:28). De olika ämnena i skolan har olika språk 

vilket gör att det sätter olika krav på vad en text ska innehålla och hur den ska se ut. 

Eleverna behöver därmed få möjlighet att lära sig om texttypers olika syften, strukturer 

och språkliga drag som de sedan ska applicera i olika ämnesområden. De barn som går i 

skolan nu kommer dessutom att möta en värld där det förutsätts att de kan läsa och tänka 

kritiskt samt uttrycka sig skriftligt i olika sammanhang (Gibbons, 2013:93). Att elever får 

möjlighet till att lära sig att skriva olika texttyper är därmed en demokratisk rättighet 

(Taube, 2013:90).  

Förmågan att skriftligt uttrycka sig i olika typer av texter är även en framträdande del av 

kursplanen för svenska i den nuvarande läroplanen för grundskolan. Där uttrycks det att 

undervisningen ska syfta till att utveckla strategier hos elever för att skriva olika typer av 

texter (Skolverket, 2016b:223). Westlund beskriver i förordet i Gears bok (2016:8) att det 

finns två typer av genrer inom skrivundervisningen, berättande texter och faktatexter. 

Dessa genrer består sedan i sin tur av olika texttyper, exempelvis är jämförande text en 

texttyp inom genren faktatext. I läroplanen väljer Skolverket (2016b) att använda sig av 

begreppet texttyper. I föreliggande studie väljer vi, liksom Skolverket, att använda oss av 

begreppet texttyper. Johansson och Sandell Ring (2010:25) beskriver att syftet med 

genrepedagogik är att göra elever medvetna om olika texters typiska uppbyggnad och 

språkliga drag. Genom en explicit undervisning lyfter läraren fram och synliggör språket i 

texterna och därigenom utvecklar eleverna ett metaspråk för att beskriva språkliga drag 

och strukturer (Hedeboe & Polias, 2008:14). Tidigare forskning om genrepedagogik i 

svenska skolan handlar främst om äldre elever (Sandell Ring, 2008:2). Christie (refererad i 

Sandell Ring, 2008:2) menar dock att explicit undervisning om olika texttyper bör 

påbörjas redan under de första åren i skolan. I föreliggande studie kommer undervisning 

om olika texttyper utifrån ett genrepedagogiskt perspektiv undersökas. Förhoppningen 

med studien är att den i ett didaktiskt och vetenskapligt perspektiv ska synliggöra 

undervisningsmetoder för att utveckla elevernas skrivande utifrån olika texttyper. Det ses 

som gynnsamt för både framtida och verksamma lärare att få ta del av denna kunskap. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka hur lärare arbetar med skrivundervisning genom 

genrepedagogiska arbetssätt i årskurs två. Vi kommer att utgå ifrån följande 

frågeställningar: 

• Hur undervisar lärarna i skrivprocessen för texttyperna faktatext respektive 

berättande text utifrån ett genrepedagogiskt arbetssätt?  

• Vilken form av stöttning och utmaning äger rum i skrivprocessen?  

• Vilka möjligheter och begränsningar ser lärarna med ett genrepedagogiskt 

arbetssätt i skrivundervisningen? 

2 Teoretiska och didaktiska utgångspunkter 
Kapitlet inleds med en beskrivning av det sociokulturella perspektivet, vilket är den 

teoretiska utgångspunkten för föreliggande studie. Därefter följer en framställning av 

studiens didaktiska utgångspunkter i form av en beskrivning av genrepedagogiken samt en 

redogörelse av cirkelmodellen och dess faser. 

2.1 Sociokulturella perspektivet 
I föreliggande studie kommer vi utgå från det sociokulturella perspektivet som enligt 

Johansson och Sandell Ring (2010:28) är genrepedagogikens grundläggande teori om 

lärande. Det sociokulturella perspektivets utgångspunkt är att alla människor lär sig allting 

i ett socialt sammanhang (Gibbons, 2013:36). Mänsklig utveckling ses därmed som en 

social företeelse, inte individualistisk. Således bör skrivundervisningen ske i samspel 

mellan lärare och elever och elever emellan (Taube 2013:23; Säljö 2014:308), vilket 

lägger grunden för en individs skrivutveckling (Gibbons 2013:36). Sett ur ett 

sociokulturellt perspektiv är kunskap således inte något som kan överföras från en 

människa till en annan, utan något som människor blir delaktiga i genom en pedagogisk 

process. Sammanhanget där skrivundervisningen äger rum är därmed en viktig del av det 

sociokulturella perspektivet (Taube, 2013:23). Det innebär att elever behöver lära sig att 

anpassa sina texter efter de skriftnormer som råder i skolan och i samhället. 

Vidare redogör Säljö (2014:305) för Vygotskijs syn på lärande som en ständigt pågående 

process genom hela livet. När en människa har lärt sig att behärska en kunskap är det med 

hjälp av stöttning från omgivningen snart möjligt att utveckla och utöka kunskapsnivån 

ytterligare. Detta fenomen beskriver Vygotskij genom begreppet den proximala 

utvecklingszonen (Säljö, 2014:305). Begreppet syftar till att beskriva det avstånd som 
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finns mellan det eleven klarar av att göra på egen hand och det eleven kan klara av att göra 

med stöd av andra mer erfarna (Johansson & Sandell Ring, 2010:29). Det kan handla om 

stöttning från bland annat lärare, föräldrar eller mer erfarna klasskamrater. Denna form av 

stöttning innebär stödjande strukturer som hjälper eleverna att utveckla nya kunskaper och 

kompetenser (Hedeboe & Polias, 2008:16). Stöttningen kan stegvis tas bort när eleven lär 

sig att bemästra kunskapen.  Läraren förser då eleven med en ny stödstruktur som hjälper 

eleven att nå till nästa nivå (Hedeboe & Polias, 2008:16–17). Språket spelar då en 

väsentlig roll och läraren agerar vägledare i interaktionen. För att stötta eleven kan läraren 

exempelvis ge ledtrådar, bryta ner uppgiften i mindre delar och ge elever förslag på 

strategier (Taube, 2013:24).  Ehrnlund och Ekerstedt (2015:21) belyser också modellering 

som en form av stöttning som bidrar till en ökad måluppfyllelse hos elever i skolan. 

Modellering är då en form av stöttning som innebär att läraren visar eleverna en strategi 

för att skriva som de sedan kan använda själva. För att elever ska få möjlighet att utveckla 

sina kunskaper inom den proximala utvecklingszonen krävs det att undervisningen 

erbjuder en hög stöttning från lärare och klasskamrater i kombination med en hög kognitiv 

utmaning (Gibbons, 2013:40). Enligt Mariani (1997) riskerar en för hög kognitiv 

utmaning att leda till frustration och motivationsbrist hos eleverna, om inte eleverna får 

tillräckligt med stöttning. Tvärtom kan för lite utmaning och låga krav leda till 

motivationsbrist och uttråkning vid låg stöttning, och ett ineffektivt lärande om eleverna 

får alltför mycket stöttning. I både fallen får eleverna inte möjlighet att utveckla sina 

kunskaper. Om den kognitiva utmaningen och stöttningen ligger på en adekvat nivå har 

eleverna störst chans till att utveckla ny kunskap (Mariani, 1997). Sambandet mellan 

utmaning och stöttning beskriver Mariani i en modell som presenteras som analysmetod i 

avsnitt 4.5.   

Kuyumcu (2011:139) nämner även en annan form av stöttning, nämligen stöttning av den 

fysiska miljön i klassrummet. Den formen av stöttning kan vara i form av skyltar och 

bilder på väggarna. Skyltarna kan fungera som stöd för eleverna och visa strukturen i den 

aktuella texttypen. Även ordlistor med ämnesspecifika ord och begrepp som är typiska för 

den aktuella texttypen kan vara ett bra stöd för eleverna.  

2.2 Genrepedagogik  
Johansson och Sandell Ring (2010:25) menar att syftet med genrepedagogiken är att 

elever ska lära sig att anpassa texter utifrån situation, syfte, mottagare och ämne.  Hedeboe 

och Polias (2008:13) beskriver att en texttyp alltid är en social process som ingår i en 
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kulturell kontext. En del elever har dock inte dessa erfarenheter av olika texttyper vilket 

gör att läraren måste lägga upp undervisningen utifrån att alla elever inte har samma 

förförståelse för olika texttyper.  

Det har framkommit olika åsikter om användningen av den genrepedagogiska 

undervisningsmodellen. Viss kritik har riktats mot att eleverna enbart får lära sig 

schematiska mönster för att skriva och att kreativiteten hämmas (Johansson, 2009:34). I 

arbetet med flerspråkiga elever beskrivs ofta den genrepedagogiska 

undervisningsmodellen som fördelaktig (Johansson & Sandell Ring, 2010:14). 

Vardagsspråket lärs in fortare än vad skolspråket gör, vilket medför att skolspråket i 

många fall är mindre utvecklat hos elever som har svenska som andraspråk (Johansson & 

Sandell Ring, 2010:27). Det är viktigt att uppmärksamma andraspråkselever eftersom de 

har en ökad risk för att halka efter i skrivutvecklingen (Gibbons, 2013:93). Enligt 

Johansson och Sandell Rings (2010:15) mening främjas inte bara flerspråkiga elever av 

den genrepedagogiska modellen utan den är fördelaktigt för alla elever. Det var något som 

även framkom i Sandell Rings studie om genrepedagogik som explicit 

undervisningsmodell (2008:43), att genrepedagogiken är gynnsam för alla elever eftersom 

modellen både kan ge utmaning och stöd. En deltagande lärare i studien uppgav dock att 

för de elever som är nyanlända kan undervisning om genre vara för komplicerad. Läraren 

anser att dessa elever i många fall sitter av tiden under lektionerna (Sandell Ring, 

2008:43). 

En viktig utgångspunkt för explicit undervisning utifrån ett genrepedagogiskt perspektiv 

är cirkelmodellen (Johansson & Sandell Ring 2010:38, Gibbons 2013 och Hedeboe & 

Polias 2008:17). 

2.3 Cirkelmodellen 
Cirkelmodellen beskriver en arbetsgång med fyra faser som syftar till att göra en viss 

texttyp explicit för eleverna och bidrar till kunskaper om ämnesinnehåll, textens struktur 

och skrivande (Gibbons, 2013:112). Johansson och Sandell Ring (2010:30) beskriver 

cirkelmodellen som ett kretslopp i form av en ständigt pågående process med interaktion 

mellan undervisning och utvärdering. I modellens olika faser får eleverna flera möjligheter 

till att läsa, lyssna, tala, skriva, bedöma och bearbeta texter (Gibbons, 2013:112). Gibbons 

(2013) beskrivning av cirkelmodellen och relationen mellan dess fyra faser illustreras 

nedan i Figur 1.  
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Figur 1. Cirkelmodellen (fritt efter Gibbons, 2013; Hedeboe & Polias, 2008:15)  

Första fasen, bygga upp kunskap inom ämnesområdet, handlar om att läraren och eleverna 

tillsammans utforskar ämnesområdet för att bygga upp elevernas kunskaper om det 

(Gibbons, 2013:104–106). Det kan exempelvis handla om att gemensamt göra en 

tankekarta eller läsa en faktatext. Fokus ligger på ämnesinnehållet men eleverna får även 

bekanta sig med ämnesspecifika ord och begrepp.  

Den andra fasen, modellering och dekonstruktion, handlar om att läraren och klassen 

tillsammans studerar och dekonstruerar en text för att tillägna sig en förståelse om 

texttypens syfte, struktur och språkliga kännetecken (Gibbons, 2013:108; Hedeboe & 

Polias, 2008:18). När läraren och eleverna samtalar om texten utvecklar de ett språk för att 

tala om språk, ett så kallat metaspråk (Gibbons, 2013:108). Enligt Gibbons (2013:109) är 

det fördelaktigt att i denna fas skapa en gemensam lista där texttypens kännetecken skrivs 

upp. 

Tredje fasen benämns som gemensam textkonstruktion och innebär att läraren och 

eleverna skapar en gemensam text i syfte att ytterligare förstärka kunskapen om texttypens 

struktur (Hedeboe & Polias 2008). Läraren leder skrivandet genom att ställa frågor om 

struktur, ordval och formuleringar och eleverna kommer då med förslag på vad läraren ska 

skriva (Gibbons, 2013:110).  

I den avslutande fasen, självständig textkonstruktion, tar eleverna steget till att skriva en 

egen text (Hedeboe och Polias, 2008:19). Metaspråket som byggts upp i de tidigare 

faserna gör det möjligt för eleverna att ta emot explicit feedback om textens utformning 

och struktur. Syftet är att eleverna ska kunna prestera en bra text med fokus på både 

innehåll och texttypens struktur (Johansson & Sandell Ring, 2010:36). 
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Gibbons (2013:112) menar dock liksom Johansson och Sandell Ring (2010:31) att det inte 

är ett krav att gå igenom alla faser i denna givna ordning eftersom det är ett tidskrävande 

arbete. Läraren bör istället utgå från elevernas förkunskaper och anpassa undervisningen 

om ämnesområdet och den aktuella texttypen därefter. Det kan leda till att visa faser 

utelämnas eller byter ordning. En sådan kartläggning av elevernas kunskaper krävs för att 

läraren ska kunna möta eleven i den proximala utvecklingszonen, vilket Gibbons (2013) 

menar är en grundförutsättning för genrepedagogisk undervisning utifrån cirkelmodellen. 

Gibbons (2013:117) beskriver också att bedömning är en viktig del av undervisningen och 

att den viktigaste formen sker kontinuerligt under arbetets gång och kräver därmed ingen 

utsatt tid. Maud Nilzéns har däremot skapat en utökade cirkelmodell som har utsatt tid för 

kartläggning, respons och bedömning (Ehrnlund & Ekerstedt, 2015:30).  

3 Bakgrund 
Bakgrundskapitlet inleds med en beskrivning av hur undervisning om texttyper och deras 

strukturer framställs i läroplanen. Därefter följer en redogörelse för strukturen i berättande 

texter och faktatexter, vilka är de texttyper som framhålls i kursplanen för årkurs 1 ̶ 3. 

Avslutningsvis följer en sammanfattning av tre genrepedagogiska skolprojekt vars syfte 

var att höja elevernas måluppfyllelse.  

 
3.1 Skrivundervisning om texttyper i läroplanen 
I kursplanen för svenska (Skolverket, 2016b:223) uttrycks det både i syftet och i det 

centrala innehållet att undervisningen ska innehålla strategier för att skriva olika typer av 

texter. Dessa texter ska vara anpassade till olika texttypers typiska uppbyggnad och 

språkliga drag. Eleverna ska även kunna urskilja olika språkliga strukturer i texter 

(Skolverket, 2016b:223). Det centrala innehållet angående undervisning i skrivstrategier 

och olika texttyper beskrivs ytterligare i kommentarmaterialet, där det uttrycks på följande 

vis: 

Alla elever i grundskolan ska också få undervisning om skrivstrategier, det vill säga hur man 
skriver olika slags texter, hur man bygger upp dem och hur den aktuella texttypens språk ser ut. 
Därför är strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska 
uppbyggnad och språkliga drag ett centralt innehåll i alla årskurser. (Skolverket, 2016a:12)    
 

Skolverket fastslår därmed att alla elever ska få undervisning i olika texttypers struktur, 

syfte och språkliga drag, vilket Gibbons (2013) menar är en av genrepedagogikens 

grunder. Lärare utgår i många fall ifrån att eleverna lär sig att skriva om olika ämnen och i 

form av olika texttyper automatiskt likt barn lär sig att prata. Gibbons anser dock, liksom 

Ehrnlund och Ekerstedt (2015:10) att elever behöver lära olika verktyg för en explicit 
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skrivundervisning och hur dessa verktyg kan tillämpas i praktiken när eleverna skriver 

egna texter. De texttyper som omfattas i det centrala innehållet för kursplanen i svenska är 

berättande texter och faktatext, som även benämns som sakprosa (Skolverket, 2016b:248). 

Dessa texttyper innefattas även i de nationella proven för årskurs tre (Skolverket, 2016c).  

3.2 Struktur i berättande texter  
Den berättande texten består likt andra texttyper av en specifik struktur (Gibbons, 

2013:97). Gear (2016:32) förklarar att den berättande textens struktur oftast är densamma i 

motsats till faktatexter som omfattas av en mängd olika strukturer (Gear, 2016:32). Den 

berättande textens struktur omfattas inledningsvis av en orientering som ska ge läsaren en 

bakgrund (Johansson & Sandell Ring, 2010:84). I bakgrunden ska det finnas med när och 

var berättelsen utspelar sig. Bakgrunden ska även innefatta vem eller vilka som finns med 

i berättelsen (Johansson & Sandell Ring, 2010: 85). Vidare i berättelsen ska ett flertal 

händelser ske som ska leda fram till ett problem (Gibbons, 2013:97). Som en avslutning 

på berättelsen ska en lösning på problemet/komplikationen ske (Gibbons, 2013:97). Andra 

kännetecken för en berättande text gäller dess språkliga drag. Den berättande texten ska 

alltid skrivas i dåtid och innehålla beskrivande ord. Dialoger är vanligt förekommande och 

även många handlingsverb. De sammanlänkande ord som finns i en berättande text består 

av tidsord som exempelvis det var en gång, till slut och en dag (Gibbons, 2013: 97). 	

3.3 Struktur i faktatexter  
Gear (2016:27) väljer att dela in området faktatexter utifrån följande faktatexttyper: 

beskrivande, återberättande, förklarande, jämförande, argumenterande och instruerande. 

Gemensamt för samtliga texttyper är att de har språkliga drag, syfte och struktur som hör 

till den specifika texttypen. Exempelvis har den jämförande texten i syfte att beskriva 

skillnader och likheter mellan två eller fler ämnen (Gear, 2016:170). Strukturen i den 

jämförande texten omfattas inledningsvis av en allmän beskrivning om vad ämnena 

handlar om (Gear, 2016:170). Den jämförande texten ska även innehålla särdrag som gör 

ämnena lika och olika. Venndiagram är användbart vid arbetet med jämförande texter för 

att det på ett tydligt sätt visar olikheter, skillnader och det som är gemensamt för ämnena 

(Gear, 2016:175; Ehrnlund & Ekerstedt, 2015). För att skriva faktatexter på ett 

framgångsrikt sätt menar Gear (2016:32) att eleverna måste ha vetskap om textens syfte, 

struktur och språk. Ett syftesinriktat skrivande innebär att den som skriver har en avsikt 

med texten, vet vem läsaren är och vet syftet med texten (Gear, 2016:32). Varje 

faktatexttyp har sin egen struktur och strukturen kan ses som textens inre skelett (Gear, 
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2016:27,33). Elever bör även ha kännedom om de språkliga egenskaper som 

faktatexttypen omfattas av (Gibbons, 2013:95).  

3.4 Genrepedagogiska skolprojekt 
Under hösten 2007 påbörjades ett långvarigt genrepedagogiskt projekt på den 

mångkulturella Knutbyskolan (Kuyumcu, 2011). Efter långvarigt låga resultat på de 

nationella proven infördes genrebaserad undervisning i årskurs F ̶ 6. I utvärderingen av 

Knutbyprojektet framkom det att lärarna ansåg att elevernas skrivförmåga ökat (Kuyumcu, 

2011). Eleverna skrev längre och mer utförligare texter än vad de tidigare hade gjort. En 

annan lärare uppgav att eleverna tillägnat sig kunskap om skillnaden mellan olika 

texttyper. Genom det genrepedagogiska arbetssättet la lärarna mer tid på att bygga upp 

ämnet innan eleverna skulle skriva sin text än vad de tidigare gjort. De lärare som 

upplevde en osäkerhet inför att tillämpa genrepedagogik i sin undervisning hade inte 

tillägnat sig de teoretiska grunderna (Kuyumcu, 2011). För att genrepedagogiken inte ska 

upplevas teoretisk och akademisk krävs fördjupade kunskaper, vilket de lärare som var 

positiva till användningen av genrepedagogiken i sin undervisning hade. Utifrån de 

nationella prov som gjordes i ämnet svenska åren 2006 ̶ 2009 kunde inga stora 

förändringar vad gäller elevernas resultat urskiljas. När de nationella proven infördes i 

årskurs tre 2009 var det 87 % av eleverna som klarade proven. En möjlig orsak till dessa 

resultat kan ha sin grund i att det är mer fördelaktigt att börja med genrepedagogik i de 

lägre åldrarna (Kuyumcu, 2011). 

I både Olofströms kommun och på Lindblomsskolan i Hultsfreds kommun har 

genrepedagogiken studerats utifrån studiecirklar. På de båda skolorna användes 

cirkelmodellen som en utgångspunkt i undervisningen (Lindén Olofsson, Bergdahl & 

Persson, 2016:91–96; Lind, 2016:77–82). När projektet var avslutat fick lärarna redogöra 

för sina synpunkter om projektet. Enligt lärarna bidrog cirkelmodellen med stöd, tydlighet 

och struktur för eleverna. Strukturen var även något som lyftes i utvärderingen av 

projektet på Lindblomsskolan där också lärarna träffades på återkommande träffar. 

Eleverna hade genom den genrepedagogiska undervisningen lättare för att få en struktur i 

texterna med hjälp av tidsorden (Lind, 2016:77–82). Lärarna i Olofströms kommun ansåg 

att projektet förbättrat elevernas ordförråd och utvecklat en djupare förståelse (Lindén 

Olofsson, Bergdahl & Persson, 2016:91–96). Från Lindholmsskolans utvärdering 

framkom det att elever med svenska som andraspråk fick lättare att tillgodogöra sig ord 

och begrepp med hjälp av den genrepedagogiska undervisningen (Lind, 2016:77–82). 

Lärarna ansåg även att de blivit mer medvetna om språket som de använder med eleverna.  
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4 Metod  
Metodkapitlet inleds med en beskrivning av metoder som använts för att samla in data 

som ligger till grund för studien. Vidare beskrivs urvalet, etiska överväganden och 

genomförande av datainsamlingen. Avslutningsvis presenteras vald analysmetod för den 

insamlade empirin.  

4.1 Datainsamlingsmetoder 
I föreliggande studie används en metodkombination av observationer och intervjuer vid 

insamling av empiri. Genom att använda fler än en metod i en studie kan en mer 

överskådlig bild över det som ska studeras återges (Denscombe, 2009:151–152). Utifrån 

studiens frågeställningar är det nödvändigt med en metodkombination av observationer 

och intervjuer för att undersöka både lärarnas undervisning i praktiken och lärarnas 

uppfattningar om genrepedagogisk undervisning. Att studiens insamlingsmetoder stämmer 

överens med det studien syftar att undersöka är en viktig faktor för att vidhålla en hög 

validitet (Denscombe, 2009:378). 

4.1.1 Observation 

Observationer som metod syftar till att dokumentera undervisningsprocessen och lärares 

och elevers beteende (Johansson & Svedner, 2010). I föreliggande studie används 

deltagande observationer som innebär att forskare anpassar sig efter situationen och har 

möjlighet att kunna gå runt och prata med deltagarna (Denscombe 2009:271; Fangen 

2011:38–39). I klassrumskontexten skapar det förutsättningar för att följa interaktioner 

mellan lärare och elever och elever emellan på nära håll och vid behov ställa frågor för att 

få en uppfattning om vad som sker. I den deltagande observationen är forskarens "jag" 

utgångspunkten vilket gör att tillförlitligheten kan diskuteras (Denscombe, 2009:293). 

Tillförlitligheten har dock stärkts eftersom vi har varit två personer som har observerat 

samma sak och har därmed kunnat fastställa och komplettera varandra med det som har 

setts. 

4.1.2 Intervju  

I den här studien används semistrukturerade intervjuer som innebär att intervjuaren utgår 

från en lista med förbestämda frågor men har möjlighet att ändra ordningsföljden på 

frågorna samt ställa spontana följdfrågor och be om ett förtydligande (Denscombe, 

2009:234–235). På så sätt erbjuds respondenten möjlighet att utveckla sina svar och idéer 

och intervjuaren får inblick i respondentens erfarenheter (Denscombe, 2009: 234–235). 
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Syftet med studiens intervjuer är att komplettera observationer för att få en insyn i lärarnas 

planering av skrivundervisningen, deras erfarenheter av genrepedagogisk utanför 

observationsperioden och deras uppfattningar om möjligheter och eventuella 

begränsningar med genrepedagogisk undervisning. Den semistrukturerade intervjun 

medför dock att följdfrågorna i intervjuerna blir olika. Utifrån våra frågeställningar anser 

vi att det inte var tillräckligt med enbart intervjuer eftersom de riskerar att ge en 

missvisande bild av hur lektionerna ser ut i praktiken. Intervjuer bidrog dock med en 

möjlighet till att ta del av lärarnas långsiktiga planering och uppfattningar om möjligheter 

och begräsningar i undervisningen.  

4.2 Urval 
Under de 10 veckor som varit till förfogande för studien har utvalda dagar under fyra 

veckor ägnats åt insamling av empiri. I studien ingår två lärare och deras två respektive 

klasser i årskurs två. Lärarna och klasserna är från två skolor som är belägna i två olika 

kommuner i sydöstra Sverige. Vid forskningsstudier med begränsade resurser, som 

ekonomi och tidsomfattning, menar Denscombe (2009:39) att det är fördelaktigt för 

forskarna att göra ett så kallat bekvämlighetsurval. För att inte överstiga den utsatta 

tidsramen ansågs det nödvändigt att utgå från detta urval. Genom att begränsa antalet 

lärare och klasser till två kunde ändå tillräcklig empiri samlas in för att svara på studiens 

frågeställningar. Kriteriet för de utvalda skolorna var att lärarna skulle undervisa genom 

ett tydligt genrepedagogiskt arbetssätt.  

Antalet informanter begränsades till två lärare och deras respektive klasser. Det gav oss 

möjlighet till att observera ett större antal lektioner i varje klass och därmed få vara 

delaktiga i en större del av skrivprocessen. Det kan vara problematiskt att kunna 

generalisera en studie som omfattas av ett litet antal (Denscombe, 2016:382). 

Föreliggande studie omfattas av två lärare vilket kan anses vara ett mindre antal. Om 

studien hade haft ett längre tidsomfång med möjlighet att undersöka fler lärares arbetssätt 

hade det kunnat leda till ett generaliserbart resultat. 

4.3 Etiska ställningstaganden  
Forskaren ska enligt informationskravet informera deltagare i en studie om vad studien går 

ut på (Vetenskapsrådet, 2002:7). I föreliggande studie informerades lärarna om vad som 

undersöks via mejl vid upprepade tillfällen inför observationerna och intervjuerna. Vid 

klassbesök berättade vi även för eleverna om studien och underströk att studiens fokus 
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ligger på deras lärare. Samtyckeskravet erhölls muntligt och skriftligt från lärarna och de 

informerades om att de hade rätt att när som helst avbryta sitt deltagande 

(Vetenskapsrådet, 2002:10). Mejlkommunikation med de båda lärarna användes, vilket 

gjorde att inget missivbrev skickades ut. Lärarna godkände istället sin medverkan i studien 

genom mejlkontakten som gjordes. För att uppfylla konfidentialitetskravet har skolornas 

namn inte skrivits ut och lärarna har fått fiktiva namn och benämns som Anna och Bella 

(Vetenskapsrådet, 2002:12). Vidare har konfidentialitetskravet beaktats vid förvaring av 

material som har samlats in från observationerna och intervjuerna. Avslutningsvis har 

hänsyn tagits till nyttjandekravet genom att uppgifter om de deltagande personerna inte 

har lämnats eller sålts vidare i andra syften (Vetenskapsrådet, 2002:14).   

4.4 Genomförande  
Vid tidpunkten för den första observationen hos vardera lärare gjordes en planering för 

efterföljande observationer och intervjuer. Hos den ena läraren observerades skrivpro-

cessen i undervisning om faktatext och hos den andra läraren observerades istället 

berättande text. Målet var att observera alla delar i skrivprocessen hos de båda lärarna, 

vilket gjorde att antalet observerade minuter skilde sig något åt. Vi hade dock inte 

möjlighet att observera Annas inledande lektion eftersom den ägde rum innan perioden för 

insamling av empiri påbörjats. Sammanlagt observerades 200 minuters lektionstid hos 

Anna och 230 minuters lektionstid hos Bella. Vid observationerna användes ett 

observationsschema för att dokumentera det som sågs (Bilaga A). Observationsschemat 

var utformat efter frågor om lektionens innehåll, stöttning och utmaning i undervisningen 

och cirkelmodellens fyra faser. 

I anslutning till observationerna genomförde vi även två lärarintervjuer, en intervju med 

vardera klasslärare. Intervjuerna utgick ifrån en intervjuguide vi skapat med förbestämda 

grundfrågor (Bilaga B). För att dokumentera respondenternas svar valde vi att göra 

ljudupptagningar med våra mobiltelefoner, vilket båda lärarna accepterade. Det är 

fördelaktigt att spela in intervjun för att bibehålla fokus på intervjun och inte behöva 

anteckna det som sägs (Lagerholm, 2010:56). Intervjuerna sammanställdes sedan i form 

av två grovtranskriptioner. Norrby (2014:99) anser att denna form av transkription är att 

föredra om syftet är att framhålla innehållet och inte hur enskilda ord uttalades.  
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4.5 Analysmetod 
Vårt insamlade empiriska material i form av observationer presenteras i form av två 

tabeller, en för vardera lärare, för att ge läsaren en överskådlig bild över hur 

undervisningen såg ut. Lärarnas undervisning analyseras sedan utifrån cirkelmodellens 

faser. De observerade lektionerna analyseras även utifrån Marianis (1997) modell över 

relationen mellan stöttning och utmaning. Mariani beskriver att en kombination av 

dimensionerna stöttning och utmaning genererar en ram med fyra grundläggande zoner, 

hämtade från Gibbons (2013:40), vilket presenteras i Figur 2.  

 

 

 

 

  

  
Figur 2. Relationen mellan stöttning och utmaning (fritt efter Mariani 1997; Gibbons, 2013:40) 

Mariani (1997) beskriver modellen med exempel från hans skolgång och sitt yrkesliv som 

pedagog. De exempel som Mariani beskriver är satta i relation till skrivundervisning med 

egna exempel. Vid ett tillfälle fick Mariani i uppdrag av sin konstlärare att måla av ett 

objekt, utan stöttning från läraren. Den höga utmaningen och den bristande stöttningen 

medförde att Mariani drabbades av osäkerhet, frustation och ångest som i sin tur gav 

långsiktiga effekter på självförtroendet (Mariani, 1997). En skrivuppgift som handlar om 

att skriva en längre text kan exempelvis bli alltför svår för en nyanländ elev som inte 

utvecklat sitt svenska skriftspråk om läraren inte bidrar med tillräcklig stöttning eller 

verktyg. Eleven får då inte möjlighet att utveckla sina kunskaper och kan känna sig 

frustrerad eller ångestfylld över uppgiften. I motsats till föregående exempel beskriver 

Mariani (1997) erfarenheter av hög utmaning men med hög stöttning. Om läraren 

poängterar för eleverna vad de kan göra istället för att fokusera på vad de inte kan göra 

ökar elevernas tillfredsställelse och självförtroende. Det kräver även att läraren finns med 

och stöttar eleven oavsett elevens förutsättningar (Mariani, 1997). I genrepedagogisk 

skrivundervisning kan det exempelvis handla om att läraren ger stöd i interaktionen och 

genom planeringsmallar samtidigt som eleven utveckla nya kunskaper.  
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Mariani (1997) beskriver även situationer som präglas av låg utmaning. En situation som 

beskrivs är en lärare som inte interagerar med eleverna vilket gör att eleverna inte får 

något stöd. Undervisningen kantas även av enkla uppgifter vilket inte ger eleverna någon 

kognitiv utmaning. Genom den låga stöttningen och den låga utmaningen skapas en känsla 

av tristess och apati. Exemplet kan appliceras på en skrivuppgift som är alltför enkel för 

eleverna och där läraren inte heller ger något stöd. Marianis (1997) exempel på låg 

utmaning i kombination med hög stöttning handlar om en lärare som var så pass mån om 

att elever skulle känna sig trygga att läraren gav högt stöd och tydliga instruktioner till 

uppgifter som var alltför enkla att utföra. Det bidrog till en känsla av trygghet för eleverna, 

men tillväxten av kunskap var inte stor.  

Sammanfattningsvis menar Mariani (1997) att stöttning framförallt ges i interaktionen, så 

kallat affektivt stöd, och när läraren modellerar uppgiften. Eleverna får möjlighet till 

utmaning när läraren ställer öppna frågor utan förutbestämt svar. Utmaning ges även när 

vi låter eleverna få korrigera sina misstag i par eller grupper vilket ger dem möjlighet att 

upptäcka språkregler till skillnad mot att enbart följa dem. I föreliggande studie har 

därmed observerats i vilken utsträckning lärarna interagerar med eleverna och modellerar 

uppgiften för att avgöra om stödet upplevs som lågt eller högt. För att bilda en uppfattning 

om utmaningen upplevs vara låg eller hög har lärarnas förmåga att ställa öppna frågor 

studerats, samt uppgiftens kognitiva svårighetsgrad. Även tillfällen för eleverna att 

korrigera sina egna och andras texter för en kognitiv utmaning har observerats. Situationer 

som varken upplevts ha haft en utmärkande hög eller låg stöttning och utmaning har vi 

valt att benämna som medel stöttning och medel utmaning i tabellerna som presenteras i 

avsnitt 5.1 och 5.2.   

5 Resultat och analys 
Kapitlet inleds med en presentation och analys av undervisningen berörande texttypen 

faktatext, i form av en jämförande text. Efter det följer en presentation och analys av 

undervisningen berörande berättande text. Avslutningsvis presenteras lärarnas syn på 

begräsningar och möjligheter i genrepedagogisk undervisning.  

5.1 Undervisning om faktatext: jämförande text 
Annas undervisning behandlade texttypen jämförande text, vilket Gear (2016) anser är en 

form av faktatext. Skrivprocessen, från det att texttypen introducerades till att eleverna 

färdigställt sina texter, tog sammanlagt sex lektioner, varav fyra ägde rum i halvklass. I 
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tabell 1 sammanfattas lektionsinnehållet i punktform. Tabellen visar även vår uppfattning 

av undervisningen utifrån cirkelmodellen och Marianis modell om stöttning och utmaning.  

Tabell 1. Annas lektioner om texttypen jämförande faktatext.  
 

Ramfaktorer Lektionsinnehåll Cirkelmodellens 
faser 

Stöttning och 
utmaning 

Lektion 1 & 
2 
4/4–17 
2x40 minuter 
Halvklass 
Ej observerad 

- Veckans mål: Veta vad en jämförande text är 
- Diskussion om jämförelser 
- Halvklass 1: jämförelse: äpplen och apelsiner 
- Halvklass 2: jämförelse: hundar och katter 
- Genomgång av struktur för jämförandetext 
- Genomgång av typiska jämförande ord 

(Fas 1)  
 Fas 2  

Ej observerade 

 - Gemensamt venndiagram Fas 1 
 - Gemensam planeringsmall 

- Gemensamt textskapande 
Fas 3 

Lektion 3 
10/4–17 
70 minuter 
Helklass 

- Repetition av föregående lektion 
- Veckans mål: Skriva jämförande text  
- Textens struktur med hjälp av genreband 
- Ordlista med jämförande ord 
- Studera jämförelseord i exempeltext 
- Studera struktur i exempeltext 

Fas 2 Hög stöttning  
Medel utmaning 

 - Gemensamt venndiagram om Mars och Tellus 
- Gemensam planeringsmall om Mars och Tellus 
- Skriva gemensam text på Smartboard 
- Förslag på förbättringar i texten 

Fas 3 Hög stöttning  
Medel utmaning 

Lektion 4 & 
5 
11/4–17 
2x40 minuter 
Halvklass 

- Repetition av struktur för jämförande text  
- Repetition av typiska jämförande ord 
- Titta på den gemensamma texten  
- Diskussion om förslag till egna jämförelser  
- Repetition av venndiagram och planeringsmall 

Fas 2  
 

Hög stöttning 
Medel utmaning 

- Självständig formulering av venndiagram 
- Självständig formulering av planeringsmall 
- Självständig textkonstruktion 

Fas 4 Avvaktande  
stöttning 
Hög utmaning 

Lektion 6 
12/4–17  
45 minuter 
Helklass 

- Färdigställning av självständig text 
- Självbedömning utifrån checklista 
- Kamratbedömning 
- Respons av lärare 
- Avslutande ändringar 

Fas 4 Hög stöttning  
(från elever)  
Medel stöttning  
(från lärare)  
Hög utmaning 

 
En vidare beskrivning och analys av undervisningen utifrån cirkelmodellens faser och 

Marianis modell om stöttning och utmaning följer i avsnitt 5.1.1 samt 5.1.2.  

 
5.1.1 Skrivprocessen för jämförande faktatext  
Under de observerade lektionerna och under intervjun med Anna framgick det tydligt att 

hon planerar sin genrepedagogiska undervisning utifrån cirkelmodellen. Läraren beskriver 

dock i intervjun att fas 1 endast berördes flyktigt under den inledande lektionen om 

jämförande texter.  

Vi pratade istället mycket om vad man gör när man jämför. I den ena gruppen jämförde vi äpplen 
och apelsiner och i den andra hundar och katter. Vi gjorde ett venndiagram ihop och vi pratade 
mycket om vad man använder för ord när man jämför. Så faktasamlandet i det blev ju väldigt 
litet, utan det blev ju egentligen bara venndiagrammet, för det var inte det jag tyckte var viktigt 
denna gång. Hade vi valt Merkurius och Venus och vi inte visste något om dom, då hade vi ju 
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verkligen behövt hitta fakta. Men nu tog vi något vi redan visste om äpplen och apelsiner. Så det 
behövdes inte så mycket faktainhämtande och den första lektionen handlade mer om fas 2. Vad 
är att jämföra? Hur ser en jämförande text ut? Hur är den uppbyggd? Och vad behöver vi för 
begrepp för att beskriva likheter och skillnader? (Anna, intervju 1)  

I citatet beskriver läraren att hon medvetet valt ett känt ämnesområde för eleverna som 

inte kräver så mycket arbete i fas 1. De fokuserade istället på cirkelmodellens andra fas 

som introduktion. Läraren beskriver att de vanligtvis agerar ”cowboys och reportrar” när 

de söker fakta i fas 1. Dessa roller kommer från den explicita skrivundervisningsmetoden 

läsfixarna och handlar om att samla in det viktigaste i texten och ställa frågor till texten 

(Gonzalez, Wedsberg & Wendéus, 2014). Detta var dock inte nödvändigt i detta fall då de 

valde ett känt ämnesinnehåll.  

Fas 2 berördes relativt mycket i undervisningsprocessen. Delvis i form av att de 

diskuterade och studerade texttypens struktur, syfte och innehåll, men även när de skrev 

listor med ord som beskriver skillnader och likheter. Eleverna fick även studera en 

exempeltext för att lokalisera typiska ord och delarnas rubriker, inledning/båda, lika, olika 

och avslutning.  

Eleverna fick möjlighet till att skapa två gemensamma texter under ledning av läraren i fas 

3, först en text i halvklass och sedan i helklass. Inför formuleringen av den gemensamma 

texten gjorde de även venndiagram och en planeringsmall som är hämtad från Gear 

(2016:188). Det gav eleverna stora möjligheter till att diskutera och utveckla det som 

Hedeboe och Polias (2008) benämner som metaspråk. En del av det gemensamma 

textskapandet ägde rum redan under den introducerande lektionen. Som Gibbons (2013) 

beskriver är det fullt möjligt att byta ordning eller hoppa över faser eftersom det viktigaste 

är att utgå ifrån elevernas förkunskaper.  

Undervisningen i fas 4, som Hedeboe och Polias (2008) benämner som självständig 

textkonstruktion, handla till största del om att eleverna skulle välja något de ville jämföra, 

göra en planeringsmall över detta och sedan formulera det i en självständig text. Likt 

Gibbons (2013) ansåg även Anna att respons och textbearbetning är en viktig del av 

processen. Gibbons (2013) tillskriver inte detta till någon specifik fas, medan Anna ansåg 

att det var en del av fas 4. Eleverna skulle först göra en självbedömning utifrån en 

checklista. Det följdes av att en klasskamrat skulle lämna sina synpunkter och tid för 

ändring. Slutligen lämnade läraren sina synpunkter och eleven fick möjlighet att göra en 

avslutande redigering.  



  
 

16 

5.1.2 Stöttning och utmaning i undervisningen  
Observationerna visade att Annas undervisning överlag rör sig inom den proximala 

utvecklingszonen, vilket Mariani (1997) menar innebär en kombination av hög stöttning 

och hög kognitiv utmaning. Det baseras på att läraren kontinuerligt interagerade med 

eleverna genom att ställa frågor som visade eleverna i rätt riktning och interagerade med 

klassen, vilket Mariani (1997) benämner som affektivt stöd. Annas frågor var öppna och 

syftade inte till ett förutbestämt svar, vilket Mariani (1997) anser leder till utmaning för 

eleverna. Vid de gemensamma genomgångarna visar också Anna tydligt den struktur och 

de strategier som eleverna ska använda sig av när de arbetar på egen hand, något som 

Ehrnlund och Ekerstedt (2015:21) benämner som stöttning genom modellering. Vi anser 

dock att stöttningen och utmaningen varierade något i de olika faserna, även om den aldrig 

upplevdes som låg. Eftersom vi inte var närvarande under den första lektionen har vi inte 

kunnat observera denna utifrån Marianis modell (1997). Utifrån lärarens beskrivning anser 

vi dock att stöttningen och utmaningen liknar den under lektion två. Lektionerna bestod av 

helklassdiskussioner där eleverna fick affektivt stöd av förklaringar, frågor och 

kommentarer från både läraren och klasskamrater. Undervisningen behandlade en ny typ 

av faktatext som elever inte var förtrogna med sedan tidigare vilket ledde till en viss 

kognitiv utmaning. Annas förmåga att ställa öppna frågor gav eleverna en ytterligare 

utmaning. Helklassdiskussionerna gjorde dock att ett par elever stundvis valde att inte vara 

aktiva i diskussionen och tog inte vara på det stöd och den utmaning läraren erbjöd. 

Stundvis föll de då in i det som Mariani (1997) beskriver som uttråkningszon, vilket 

innebär låg stöttning och låg kognitiv utmaning. Enligt Gibbons (2013) är det fördelaktigt 

om det gemensamma textskapandet sker i halvklass. Anna poängterar också att så 

vanligtvis är fallet. Att det gemensamma textskapandet vid detta tillfälle skedde i helklass 

kan vara en anledning att läraren inte hann ge eleverna lika hög stöttning.  

De flesta eleverna var dock aktiva och uppmärksamma på sina klasskamraters uttalanden. 

Flera elever kom med förslag på hur klasskamraters förslag på meningar kunde utvecklas 

på ett konstruktivt sätt. Det kunde exempelvis handla om att en elev berättade om att det är 

kallare på mars än på jorden, och en annan elev vidareutvecklade med att förklara varför 

det är kallare på mars. När en elev berättade att Mars har smeknamnet ”den röda planeten” 

kom en annan elev på att de borde döpa om rubriken till ”Mars eller Tellus”, eftersom 

Jorden också är ett smeknamn. På så vis skapade de en gemensam text som låg på en 

högre nivå än eleverna hade klarat av enskilt, vilket är signifikant för den proximala 

utvecklingszonen.  
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Den kognitiva utmaningen ökade succesivt när eleverna fick mer ansvar till att skriva en 

självständig text i fas 4. Eleverna skulle då själva komma fram till två saker att jämföra, 

identifiera olikheter och likheter och formulera en text om det enligt den givna strukturen. 

Stöttningen av läraren var då i en mer avvaktande form för även om läraren fanns 

tillgänglig om eleverna behövde hjälp så försökte de flesta elever skriva själva. I 

kamratbedömningen fick eleverna slutligen en stark stöttning av en klasskamrat som 

benämndes som ”lärkompis”. Det kunde handla exempelvis handla om att eleverna rättade 

varandras stavning, kommenterade handstilens läsbarhet och gav förslag på formuleringar. 

I flera fall kunde vi se att eleverna lättare upptäckte stavfel i kompisens text än i sin egna. 

Att korrigera sina egna och klasskompisars texters ger eleverna möjlighet till att själva 

upptäcka språkregler vilket bidrar till en kognitiv utmaning (Mariani, 1997).  

Sammanfattningsvis anser vi att Annas lektioner inledningsvis präglades av hög stöttning 

och låg utmaning vilket senare i skrivprocessen utvecklades till hög utmaning med 

avvaktande stöttning. En möjlig anledning till detta är att undervisningen berörde en ny 

texttyp för eleverna, vilket inledningsvis krävde stöd och en tydlig modellering. Under det 

självständiga skrivandet var eleverna sedan relativt självgående. Mariani (1997) betonar 

också att stöttningen gradvis ska minska för att ge eleverna möjlighet att utmanas. 

Eleverna hade dock fortfarande stöd från planeringsmallen och den fysiska miljön, 

exempelvis i form av väggen som innehöll stöd både när det gäller texttypens struktur och 

typiska ord. Ett band med färgkodade rubriker visade strukturen för den specifika 

texttypen. Anna använde även denna färgkodningen vid det gemensamma textskrivandet 

samt som markör i planeringsmallen och i den självständiga texten för de elever som 

behövde extra stöd.  

5.2 Undervisning om berättande text 
Bellas undervisning handlade om berättande text i form av skrivande i en berättelsebok. 

Skrivprocessen, från det att texttypen introduceras tills det att en del av eleverna hade 

färdigställt sina texter tog sammanlagt sex lektioner, varav två i halvklass. I tabell 2 

sammanfattas lektionsinnehållet i punktform. Tabellen visar även vår uppfattning av 

lektionen utifrån cirkelmodellen och Marianis modell om utmaning och stöttning.  

Tabell 2. Bellas lektioner om berättande text 
Ramfaktorer Lektionsinnehåll Cirkelmodellens 

faser 
Stöttning och 

utmaning 
Lektion 1  
27/4–17 
Helklass 
25 min 

- Diskussionen och repetition om 
strukturen för berättande texter 
- Diskussion om tidsord 
- Språkliga drag: dialoger och handling 

Fas 2 
 

Hög stöttning  
Låg utmaning 
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- Diskussion om sekvensbilder 

- Självständigt arbete med 
   planeringsmall 

Fas 4 Medel stöttning  
Medel utmaning  
Två elever i 
frustations/ängslanzonen 

Lektion 2  
27/4–17 
Helklass 
35 min 
 

- Självständigt arbete med 
   planeringsmall 
- Självständig textkonstruktion i 
   berättelseboken (skriva, koppla till 
   frekvensbilder och måla egna bilder) 

Fas 4 Medel stöttning 
Hög utmaning  
Två elever i 
frustations/ängslanzonen 

Lektion 3 
3/5–17 
Helklass 
55 min 

- Självständigt arbete med 
  planeringsmall 
- Självständig textkonstruktion i 
   berättelseboken (skriva, koppla till  
   frekvensbilder och måla egna bilder) 

Fas 4 Stundvis låg utmaning 
uttråkningszonen 
Hög utmaning i 
proximala 
utvecklingszonen 
Två elever i hög 
utmaning i 
frustations/ängslanzonen 

Lektion 4 
4/5–17 
Helklass 
45 min 

- Självständigt arbete med 
   planeringsmall 
- Självständig textkonstruktion i 
   berättelseboken (skriva, koppla till 
   frekvensbilder och måla egna bilder) 

Fas 4 Hög utmaning  
Hög stöttning  
Två elever i 
frustations/ängslanzonen 

Lektion 5 & 
6 
8/4–17 
2x60 min 
Halvklass 
Lektion 6 är 
ej observerad 

- Självständigt arbete med 
   planeringsmall 
- Självständig textkonstruktion i 
   berättelseboken (skriva, koppla till 
  frekvensbilder och måla egna bilder) 
-Självbedömning utifrån checklista 
-Kamratbedömning utifrån checklista 
-Avslutande arbete med Bella 

Fas 4 Lektion 5: 
Hög stöttning  
Hög utmaning 
 
(Lektion 6 är ej 
observerad) 

En vidare beskrivning och analys av undervisningen utifrån cirkelmodellens faser och 

Marianis modell om stöttning och utmaning följer i avsnitt 5.2.1 samt 5.2.2.  

 
5.2.1 Skrivprocessen för berättande text 
I Bellas klass observerades hela skrivprocessen för berättande text. Det gick dock att 

urskilja att Bella inte arbetade uttalat utifrån cirkelmodellens faser. Under intervjun 

förklarade Bella att hon inte arbetar genom cirkelmodellen utan har plockat utvalda delar 

av genrepedagogiken. Bella använder sig mest av struktur i form av planeringsmodeller i 

sin undervisning. Det gick dock att härleda undervisningen till cirkelmodellens faser under 

de lektioner som observerades och främst fas 2 och 4. Under observationerna gavs inte 

möjlighet att se undervisning som kan kopplas till fas 1 och 3. Bella delgav under 

intervjun att eleverna arbetat mycket med att skriva berättelse och är väl vana vid 

arbetsgången och dess innehåll. I cirkelmodellens faser kan vissa faser uteslutas eller byta 

ordning eftersom undervisningen ska anpassas efter elevernas förkunskaper (Gibbons, 

2013:112 och Johansson & Sandell Ring, 2010:31). Bella berättade under intervjun att 

arbetet med berättande texter inleddes tidigt i årskurs ett vilket gör att eleverna är väl 
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förtrogna med att skriva berättelse. Likt Gibbons (2103:104) beskriver behövde läraren, 

utifrån elevernas förkunskaper, därför inte ägna tid åt att bygga upp kunskaper om 

ämnesområdet som inkluderas i fas 1. 

Under den första lektionen observerades undervisning som kan kopplas till fas 2 i 

cirkelmodellen. Innehållet i fas 2 handlar bland annat om att läraren tillsammans med 

eleverna går igenom texttypens struktur, språk och språkliga drag (Gibbons, 2013: 108). 

Bella diskuterade tillsammans med eleverna vad som var viktigt att tänka på vid 

skrivandet av berättelser. Eleverna fick sedan studera bilder eller frekvensbilder som Bella 

valde att benämna det som. Bilderna skulle eleverna sedan använda sig av i sin berättelse. 

Bella gick även igenom strukturen för planeringsmallen. 

Den fjärde fasen omfattas av att eleverna ska skriva en egen text (Hedeboe & Polias, 

2008:19). I Maud Nilzéns utökade cirkelmodell räknas kartläggning, respons och 

bedömning in (Ehrnlund & Ekerstedt, 2015:30). Respons och bedömning är något som 

observerades och som kopplas till den fjärde fasen. I planeringsmallen skulle eleverna 

skriva en planering över berättelsens inledning med en beskrivning av huvudkaraktärerna, 

tid, miljö, komplikation, lösning och ett slut. På andra sidan av planeringsmallen skulle 

eleverna skriva vad som hände på varje sida i kronologisk ordning.  När eleverna var 

färdiga med sin planeringsmall fortsatte arbetet med att skriva berättelsen i 

berättelseboken där eleverna även skulle använda fyra frekvensbilder och måla fyra bilder. 

Under femte lektionen hade några elever kommit till att utföra självskattning utifrån 

checklistan med sin berättelse. Eleverna fick först enskilt kolla av sin berättelse utifrån en 

checklista. Samma checklista användes för kamratbedömning när en klasskompis läste och 

kollade av texten utifrån checklistan. När både självskattningen och kamratbedömningen 

var utförd fick eleverna respons av Bella och det sista arbetet med berättelsen gjordes. 

5.2.2 Stöttning och utmaning i undervisningen 

Utifrån observationerna kunde det urskiljas att undervisningen gick från det som Mariani 

(1997) benämner som en låg kognitiv utmaning till en hög kognitiv utmaning.  I fas 2 

observerades att en del elever som inte deltog aktivt i diskussionerna och inte svarade på 

Bellas öppna frågor hade en låg utmaning. I den gemensamma diskussionen kan 

stöttningen beskrivas som hög eftersom Bella kontinuerligt interagerade med eleverna och 

gav dem ett affektivt stöd. Bella svarade på elevernas svar och utifrån svaren ställdes nya 

öppna frågor och påståenden. Efter genomgången skulle eleverna börja planera och skapa 

sina egna texter. Vid detta arbete i cirkelmodellens fjärde fas kunde det som Mariani 
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(1997) beskriver som en hög kognitiv utmaning observeras. Eleverna fick i fas 4 stöttning 

utifrån planeringsmallen, tidsorden, av Bella och i kamratbedömningen av sin 

klasskompis. Stöttningen av Bella kunde variera eftersom de flesta lektionerna som 

observerades var i helklass, vilket gjorde att det var svårt för Bella att interagera med alla 

elever. Under intervjun berättade Bella att det var mer fördelaktigt att göra uppstarten av 

berättelseskrivandet i halvklass, vilket de vanligtvis gjorde. Under helklasslektionerna 

behövde relativt många elever stöttning och det tog tid för Bella att hinna med alla. Under 

tiden eleverna väntade på stöttning från läraren läste de i sin bänkbok. Det gjorde att några 

elever stundvis befann sig i det som Mariani (1997) beskriver som uttråkningszonen 

eftersom de satt och väntade på att få hjälp. Under den femte lektionen som observerades i 

halvklass gick det att urskilja en högre utmaning med hög stöttning under hela lektionen 

eftersom Bella hade mer tid till att hinna stötta alla elever. Eleverna fick snabbt stöttning 

av Bella vilket gjorde att de kunde komma framåt snabbare med att skriva sin berättelse. 

Under intervjun berättade Bella att två elever i klassen som hade svenska som andraspråk 

var relativt nyanlända till Sverige. Ingen av de eleverna hade tidigare skrivit någon 

berättelse. Under de flesta av lektionerna kunde vi observera att dessa två elever verkade 

befinna sig i frustations/ängslanszonen med hög kognitiv utmaning. Båda eleverna 

upplevdes av oss som ängsliga och osäkra inför att skriva sin berättelse. De två eleverna 

ägnade stor del av lektioner åt att "sitta av tiden" och kom inte framåt med att skriva sin 

berättelse. Båda eleverna behövde hög stöttning och när Bella stöttade dem i deras 

skrivprocess hamnade de mer i den proximala utvecklingszonen istället för det som 

Mariani (1997) beskriver som frustations/ängslanszonen. Bella hade dock inte möjlighet 

att stötta de båda eleverna hela tiden i deras skrivprocess eftersom fler elever i klassen 

behövde stöttning. Det gjorde att eleverna lämnades mycket tid med en alltför hög 

kognitiv utmaning med en låg stöttning. Under intervjun berättade Bella att hennes plan 

denna gång var att de båda eleverna skulle få bekanta sig med att skriva en berättelse och 

få lust till att skriva. Det viktiga var att eleverna kopplade samman bilderna med texten. 

Bellas plan till nästa gång när en berättelse skulle skrivas var att de båda eleverna skulle få 

samma planeringsmall som de andra eleverna använde sig av i årskurs ett. De skulle även 

få en kortare berättelsebok med fyra sidor istället för åtta som de andra eleverna har. 

Under första lektionen kunde även en tredje elev observeras som befann sig i 

frustations/ängslanszonen med hög kognitiv utmaning (Mariani, 1997). Det observerades 

att eleven inte förstod syftet med planeringsmallen utan ville skriva sin berättelse direkt i 

boken och upplevdes som irriterad över situationen. Denna elev hade också svenska som 
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andraspråk och var inte van vid den genrepedagogiska undervisningen eftersom eleven 

inte gått så länge i klassen. Det gjorde att eleven inte var van vid att använda sig av 

planeringsmallen. När eleven blev van vid arbetssättet gick det att urskilja en utveckling 

från en hög kognitiv utmaning i frustation/ängslanszonen till en hög kognitiv utmaning 

inom den proximala utvecklingszonen. Eleven fick hög stöttning i form av 

planeringsmallen och av Bella. 

5.3 Genrepedagogiskens möjligheter och begränsningar 
Både Anna och Bella har arbetat aktivt med genrepedagogik i cirka 4–5 år. En del av 

anledningen till att Anna började använda sig av explicit skrivundervisning var att hon 

började använda sig av explicit läsundervisning i form av läsfixarna. I Annas kommun är 

även lärarna ålagda att arbeta med språket i alla ämnen vilket kopplas till 

genrepedagogiken. På Bellas skola var det några lärare som på några kompetensdagar fick 

ta del av föreläsningar om genrepedagogik. Lärarna spred det sedan vidare till övriga 

lärare på skolan. Både Anna och Bella ser en stor skillnad i elevernas texter mot när de 

inte arbetade genrepedagogiskt. Anna uttrycker att hon tycker att eleverna ”får en större 

medvetenhet och en större kunskap i hur man bygger texter” (Anna, intervju 1). Bella 

förklarade skillnaden på följande sätt "Det blir fantastiskt fina berättelse. Jättejätteduktiga 

blir de på att skriva" (Bella, intervju, 2). Anna har även deltagit vid central rättning av de 

nationella proven och hon kunde se skillnader mellan de elever som undervisats genom ett 

genrepedagogiskt arbetssätt mot de elever som inte har gjort det.  

När man sitter och rättar nationella prov så ser man ju vilka det är som aktivt jobbat med 
genrepedagogik och cirkelmodellen och vilka som inte har det. Det är mycket mer genomtänkta 
texter. […] För det är jättemånga som brister på avslutningen när vi rättar nationella prov, det är 
just slutet. Och har du gjort en planeringsmall så har du slutet med där, då blir det inte bara att du 
hafsar över det på samma sätt. (Anna, intervju 1) 

Även Bella berättade i sin intervju att planeringsmallen både gav eleverna en bra grund 

och blev ett stöd för eleverna att utgå ifrån. Vidare förklarade Bella att hon upplevde det 

lättare att stötta eleverna i deras skrivande när de hade skrivit en planeringsmall innan 

texten skulle skrivas.  

Både Anna och Bella antyder i sina intervjuer att genrepedagogiken har långsiktiga 

fördelar för elevernas utveckling.  Om eleverna börjar arbeta genrepedagogiskt redan på 

lågstadiet märker den läraren som tar emot eleverna på mellanstadiet detta. Bella uttryckte 

detta på följande vis under intervjun:  
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När min tidigare klass kom upp i fyran kunde de lärarna bara fortsätta för de lärarna behövde inte 
lägga grunden. [...] Lärarna på mellanstadiet sa att det verkligen märktes att eleverna hade jobbat 
med detta, så det var kul. (Bella, intervju 2) 

Det visar på att det är fördelaktigt att arbeta genrepedagogiskt redan i lägre årskurser. 

Både Anna och Bella har också erfarenhet av att det kan uppstå vissa motstånd med att 

införa genrepedagogik hos elever som tidigare lärt sig att skriva utan planeringsmallar. 

Det kan då ta tid för eleverna att vänja sig vid att först skriva en planeringsmall. De elever 

som är vana vid arbetssättet ser det dock som ett stort stöd. Både Anna och Bella har 

arbetat med genrepedagogisk undervisning sedan starten i första klass med sina elever. 

Anna beskriver att eleverna som arbetat med planeringsmallar sedan första klass ser dessa 

som ett stort stöd, medan elever som inte är vana kan se det som tidskrävande. 

Förra veckan fick de välja helt fri skrivning för första gången, helt fritt verkligen. Men eleverna 
valde ändå att hämta planeringsmall och planera upp sin saga först, innan de börjar skriva. [...] 
Alla valde det. Men när jag senast gick in och jobbade på mellanstadiet så tyckte de att det är en 
plåga. De har inte sett vinningen med det. Det blir mer en grej till att göra. (Anna, intervju 1)  

Att den genrepedagogiska undervisningen är en tidskrävande process var även något som 

Bella nämnde, i övrigt ser varken Anna eller Bella några begränsningar eller svårigheter 

med arbetssättet.  

Språket i alla ämnen är från början, vad jag förstår, riktat mycket till SVA-eleverna och för att 
inkludera alla. Men även de starka har ju nytta av detta, alla har nytta av det. De som säger att det 
är negativt menar att man blir för styrd, men det går ju att utmana dem som är duktiga. De 
behövs inte styras lika mycket och de kan exempelvis få växla tempus, träna på dialog eller vad 
de nu vill göra. (Anna, intervju 1) 

Anna bemöter på så vis den kritik som ibland riktas mot genrepedagogiken och menar att 

den är gynnsam för alla elever. Både Anna och Bella nämner olika sorters anpassningar i 

deras genrepedagogiska undervisning som gör att den möter eleverna på deras individuella 

nivå.  

6 Diskussion  
Genom de resultat som framkommit i föreliggande studie kan yrkesverksamheten få ta del 

av två olika lärares arbete utifrån en genrepedagogisk undervisning. De båda lärarna har 

dock tillägnat sig genrepedagogiken på olika sätt. Anna har en tydlig utgångspunkt i 

cirkelmodellen vid planering och genomförande av skrivundervisning. Språket och 

texttypers olika begrepp har även en central roll i hennes undervisning. Bella förklarar att 

hon är medveten om vad cirkelmodellen innebär, men att hon inte aktivt utgår från den i 

sin skrivundervisning. Strukturen utifrån planeringsmallarna står istället i främsta fokus 

vid planering. Trots lärarnas delvis skilda metoder är de båda överens om att 



  
 

23 

genrepedagogiken framförallt hjälper eleverna att skapa genomtänka och strukturerade 

texter där alla delar finns med. Båda lärarna är överens om att arbetssättet därmed är 

utvecklande för alla elever. De ser inga begränsningar med pedagogiken utan anser att det 

är gynnsamt för alla elevers skrivutveckling. För att elevernas skrivutveckling ska bli en 

process som kantas av framgångsrikt skrivande krävs att eleverna får stöttning av läraren 

och den fysiska miljön. Eleverna behöver hög utmaning med hög stöttning för att 

möjliggöra sin utveckling på allra bästa sätt.  

Christie (refererad i Sandell Ring, 2008:2) menar liksom Taube (2015) att explicit 

undervisning om olika texttyper bör påbörjas redan under grundskolans första år. Det var 

något som även deltagarna i Sandell Rings (2008) studie var eniga om. Likaså menar 

(Kuyumcu, 2011) att det genrepedagogiska projektet på Knutbyskolan troligtvis hade 

bidragit med ännu bättre resultat om genrepedagogisk undervisning hade bedrivits redan 

från de yngre åldrarna. Sandell Ring (2008) pålyser dock att en stor del av den tidigare 

forskningen rörande genrepedagogik inriktar sig till äldre elever. De deltagande lärarna i 

föreliggande studie har bedrivit genrepedagogisk undervisning sedan eleverna började 

första klass och båda anser att det visat goda resultat på elevernas skrivutveckling. Det kan 

upplevas problematiskt att undervisa elever om olika texttyper innan de kan formulera sig 

i text. Genrepedagogiken ger dock stora möjligheter att anpassa undervisningen efter 

elevernas behov, exempelvis finns det utrymme för att enbart rita i Gears (2016) 

planeringsmallar. Innan eleverna kan skriva sina egna texter är det istället undervisning 

utifrån cirkelmodellens tre första faser som är i fokus. Det är fördelaktigt att börja med 

den genrepedagogiska undervisningen tidigt eftersom det kan vara svårt att omforma 

elevernas skrivprocess i senare ålder. Den genrepedagogiska undervisningen är en 

tidskrävande process vilket gör att det är av vikt att eleverna tidigt blir medvetna om 

fördelarna med arbetssättet. Lärarna i vår studie anser att genrepedagogisk undervisning 

sedan första klass har bidragit med en språklig medvetenhet hos eleverna. En ökad 

språklig medvetenhet och förmåga att utrycka sig skriftligt i olika syften bidrar till att 

eleverna blir bättre rustade för framtiden, både då det gäller undervisning i högre årkurser 

men även för livet utanför skolan. Förmågan att utrycka sig i olika sammanhang är något 

som Gibbons (2013:93) anser är en nödvändighet i dagens samhälle. Att tidigt undervisa 

elever om olika texttyper kan därmed ses som en demokratisk rättighet (Taube, 2013:90). 

Slutsatsen som kan dras är att tidig undervisning om olika texttyper gynnar elevernas 

förmåga att uttrycka sig på det sätt som behövs i samhället. 
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Enligt Mariani (1997) ska stöttningen från läraren gradvis minskas för att ge eleverna 

utrymme till att utmanas. Läraren ska steg för steg visa hur eleverna ska göra för att 

eleverna sedan ska klara sig på egen hand. Vår uppfattning är att Marianis (1997) 

beskrivning stämmer väl överens med cirkelmodellens arbetsgång där läraren ger eleverna 

hög stöttning i de första faserna för att eleverna sedan ska arbeta självständigt i fas fyra. I 

föreliggande studie urskildes att en av lärarna successivt minskade stöttningen för att ge 

eleverna möjlighet att utmanas i sitt eget skrivande. En tydlig modellering och genomgång 

om arbetsområdet gör att eleverna har möjlighet att lyckas på egen hand. Slutsatsen är att 

om eleverna får hög stöttning av läraren inför den enskilda textkonstruktionen möjliggörs 

en lägre stöttning från läraren när eleverna ska skriva sin enskilda text. Betydelsen av att 

bygga upp elevernas kunskaper och ge dem redskap inför det enskilda skrivandet bidrar 

till en didaktisk kunskap för hur undervisning kan läggas upp på bästa sätt för att 

möjliggöra elevernas skrivutveckling. Stöttning i form av planeringmall och skyltar i den 

fysiska miljön är också exempel på de insatser läraren kan förbereda i förväg om det i en 

stor elevgrupp är svårt att hinna stötta varje elev individuellt.   

Genrepedagogiken beskrivs ofta som fördelaktig i arbetet med andraspråkselever 

(Gibbons 2014; Johansson & Sandell Ring, 2010:14). I föreliggande studie fanns endast 

möjlighet att observera elever med svenska som andraspråk i en av klasserna. Det 

observerades att två elever som var relativt nyanlända verkade ängsliga och osäkra. De två 

eleverna hade svårt att formulera sig både muntligt och skriftligt vilket gjorde att 

utmaningen var hög medan läraren inte hann ge tillräckligt mycket stöd. Att hinna ge 

adekvat stöd till de elever som inte har utvecklat sitt svenska skriftspråk blir svårare ju 

högre andel elever i klassen som är nyanlända. För att dessa elever ska få det stöd som de 

behöver krävs mindre elevgrupper eller fler lärare vilket kräver större resurser från skolan. 

I Sandell Rings studie (2008) uppgav en deltagande lärare att undervisning om genre kan 

vara för komplicerad för de elever som ännu inte lärt sig svenska språket. Det leder 

således till att dessa elever ”sitter av tiden” på lektionerna. Det är viktigt att 

uppmärksamma dessa elever för att de inte ska halka efter i sin skrivutveckling (Gibbons, 

2013:93). I motsats till de två eleverna observerades fler elever som hade svenska som 

andraspråk men som hade kommit längre med att uttrycka sig skriftligt och muntligt på 

svenska. Dessa elever kunde tillägna sig det genrepedagogiska arbetssättet på ett helt 

annat sätt än vad de två andra eleverna kunde. Utifrån de observerade lektionerna sågs 

inga hinder för att de två eleverna redan vid detta berättelsetillfälle skulle fått använda sig 

av de planeringsmallarna som läraren planerat att de skulle få använda sig av vid nästa 
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tillfälle. Planeringsmallen hade kunnat stötta eleverna på ett fördelaktigt sätt både med 

struktur och med begrepp. Det är dock möjligt att det inte hade räckt med 

planeringsmallen eftersom de två eleverna inte hunnit tillägna sig det svenska språket 

ännu. Som ensam lärare i en stor elevgrupp är det svårt att hinna ge adekvat affektiv 

stöttning i skrivundervisningen till elever som ännu inte hunnit tillägna sig det svenska 

språket. I dessa fall är det viktigt att ge eleven stöd i andra former, exempelvis genom 

bildstöd, ordlistor eller planringsmall för att minska risken av att eleven drabbas av 

ängslan eller tristess.  

Den kritik som riktas mot genrepedagogisk undervisning, exempelvis att den styr eleverna 

och hämmar deras kreativitet, framkom inte i föreliggande studie. Inte heller de deltagande 

lärarna höll med om denna kritik. Den begränsning som framkom var att genrepedagogisk 

skrivundervisning kräver mycket tid. Hur mycket tid läraren bör ägna åt att undervisa om 

olika texttyper kan dock diskuteras. Undervisning om berättande texter stämmer väl 

överens med kursplanens (Skolverket, 2016b:223–224) innehåll gällande textens 

uppbyggnad och händelseförlopp. Att skriva en berättande text utifrån dessa kriterier ingår 

även som en del av nationella proven i svenska. Även kursplanens (Skolverket, 

2016b:248) centrala innehåll om att kombinera text och bild är tydligt i undervisningen 

om berättande texter. Texttypen jämförande text nämns däremot inte uttryckligen i 

läroplanen (Skolverket, 2016b). Därmed kan det ifrågasättas hur relevant undervisning om 

denna texttyp är i relation till läroplanen. Läraren anser dock, liksom Gear (2016), att 

jämförande text är en form av faktatext, vilket benämns som sakprosa i läroplanen. I 

kommentarmaterialet för svenska står det även att elever ska lära sig olika former av 

faktatexter. Läraren betonar även i intervjun att hon är medveten om att jämförande text 

inte uttryckligen beskrivs i läroplanen men att hon ansåg det som ett givande arbete och en 

bra förberedning inför senare årskurser. I processen med att arbeta med olika texttyper får 

eleverna möjlighet att utveckla sitt ordförråd, meningsuppbyggnad, stavning och andra 

språkliga regler för textkonstruktion. Genrepedagogisk undervisning utifrån 

cirkelmodellen möjliggör för eleverna att diskutera och på så sätt utveckla ett metaspråk 

för att tala om text. Att undervisa genom explicit skrivundervisning kan därför anses 

gynnsamt oavsett aktuell texttyp.  

Ett förslag till fortsatt forskning är att studera skillnader i elevers skrivutveckling beroende 

på om de undervisats genom genrepedagogiska arbetssätt eller inte. Flera forskare belyser 

också att genrepedagogiska arbetssätt utvecklar elevernas skriftliga förmågor långsiktigt. 

Därför anser vi att det vore intressant att följa en elevgrupps utveckling som undervisas 
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genom genrepedagogiska arbetssätt under en längre tid, exempelvis från årkurs 1 till 

årskurs 3. Föreliggande studie berör explicit skrivundervisning om olika texttyper. Ett 

intressant undersökningsområde vore också att forska om explicit läsundervisning av olika 

texttyper, det vill säga hur bedriver lärare undervisning angående strategier för att läsa 

olika texttyper.  

Avslutningsvis kan vi konstatera att vi genom arbetet med denna studie fått ta del av två 

genrepedagogiska arbetssätt som enligt vår, och de deltagande lärarnas, mening bidrar till 

att utveckla elevernas förmåga att utrycka sig i olika texttyper. Förhoppningen är att även 

andra lärare kan ta del av studien för att få inspiration om hur skrivprocessen kan planeras 

och genomföras för undervisning av både berättande text och faktatext, då i form av en 

jämförande text.  
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I 
 

Bilagor 
Bilaga A Observationsschema 

 
Vilken	genre	är	i	fokus?		

Hur	introducerar	läraren	lektionen?		

Beskrivning	av	det	genrepedagogiska	arbetssättet.	

Vilka	möjligheter	kan	vi	se?		 Vilka	begräsningar	kan	vi	se?		

Hur	uppfattas	stöttningen	och	den	kognitiva	utmaningen?	

 
 
 

Skola:	 
Lärare:	 
Årskurs/	Årskurser:		

Observation	nr:	 
Datum:	 
Lektionstid:		

Antal	elever	i	gruppen:	 Antal	elever	närvarande:		



  
 

II 

Fas	1:	Bygga	upp	kunskap	om	
ämnesområdet:	

Fas	2:	Studera	texter	inom	genren	för	att	
få	förebilder	

Fas	3:	Gemensam	text	 Fas	4:	Individuell	text	

 



  
 

III 

Bilaga B Intervjuguide 
 
 
• Hur har ni tidigare arbetat med att bygga upp elevernas kunskap om 

jämförandetext/berättande text?  

 

• Arbetar ni alltid genrepedagogiskt i svenskan? 

 -Arbetar ni genrepedagogiskt i fler ämnen än i svenska? 

  

• Hur länge har du arbetat genrepedagogiskt?  

- Märker du någon skillnad i elevernas kunskap/utveckling? 

 

• Hur tänker du när du planerar din undervisning?  

 

• Vad anser du att det finns för möjligheter och begränsningar med en 

genrepedagogisk undervisning? 

-Många forskare anser att det är gynnsamt för elever med svenska som andraspråk 

att arbeta i en genrepedagogisk undervisning. Vad anser du? 

  


